
া৮/র৮৮- 

৯৬৯১৩ ঘন 

যা রন 

এ |]. 
৩15 

০ 4 “শী 

তি 





4///2-4 

ণ পাশা 

রা ি //৫ 42 

রি 





(পদ রি ডন 

রা টা ৯১ . 

তুফানি। 

নাট্যরজ 

স্বপ্রসি্ধ ফরাসী কবি মোলেয়ারের 1-7:1০011 নামক 

প্রসিদ্ধ নাটকের ছায়াবলশ্বনে 

সীম তুলক্লঞ্চ মিত্র প্রশীত | 
সী "৮৬১ ভৌপীপাপাপ্পসপসপসপিসী 

১৩১৫ সালের ৩রা জ্যোষ্ 

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভি নীত। 

ইউনাইটেড. বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত] ্ রে 

৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিক'তা ১০ 

ল্য মার 



পপি. 
শি 

পাশাস্পাকিজপিশাপপ শপ পিপিপি ০ ০ রর ্ 

কলিকাতা 

৭৮ নং আমহাষ্ট াট, নিউ ব্রিটেনিয় প্রেস হইতে 
শ্রীমতিলাল সিংহ দ্বারা মুদ্রিত। 

সপন পীপিপীশ পপ সপ পা 
তপস্পাশ এ 

ব.৪.. 
4০০. ম৩, 1989] ১৭ 
[0২15৮731৭50 

[061) [০,01৮ 24১৭ 
[00). ০৮ 



, .. নাঁট্যোল্িখিত ব্যক্তিগণ 
্ 

গফুর মিঞা 

মিঞাঁজান 

মনুস্থুর 

সমসের 

আদ্গার 

জৈনবাঁ 

পত্রবাহক । 

পুরুবগণ | 

ধনাঢা কৃপণ । 

জৈননীর পিতা 

ধনাঢ্য বণিক্। 

এঁ পুত্র । 
মনম্থরের তৃত্য | 

গফুরের পুত্র 
ধনাঢ্য যুবক । 

জ্রীগণ ৷ 

গফুরের বীর্দী | 

জাফরের, কন্যা । 

,বালকবেশী স্ত্রীলোক । 

বাদীগণ | 





পথ গতার্ক 1... 

*র [মিঞারণবাটা ফংলগু উগ্ভান। 

মন্হারের গবেশ। 

আছ 7৮ ্। __ আচ্ছা আম্গর ! বাধুক ণ লড়াই! বো যাবে 

ধ ঠারে কে জান? জেনো আম সহজে শা ঝৌঁনা, সহজে 

তুফানির গ্রবেশ ) ওরে তুফা
ন ! 

$ড বোনা, সতজে ছাডিবোন।। 

কা আনে? 

মন। ওরে তুফান তুফান! 

$ফা। আজে কি বলছেন ? 

নন। বালছেন নররে তানি, ধোলহেন 

কা কন? বাপ "[ব খানা (কি 

মন। ব্াপাব বড় শুরুতৰবে নি বাব বউ ওরতবধ
 আমা 

“শাম়ব পথ আবার কীটা ; শয়াকুলা ৭ ডাটাবে ধা 
বসঞচিত আন্ত 



প্রথম অঙ্ক । তুফানি। 

শুন্লুম_-আস্গরটা আবার মিনাকে ভাঁল সে ফেলেছে । তার 

জন্তে এক জনকে ছেড়ে আর এক জনকে ধর্ম, এখানেও দেখি দে 

হাছির । 

তুফা। আস্গর সার়েব কি সন্ত সত্তি দিনা বিণিকে ভাল বেসেছে? 

মন্। সুধু ভাল বাসা? তাকে পুজো কনে সর কোরেছে। 

তুফা। তবেই তো? 

মন্। ওই তবেই তে! তেই তো আমাদ মজির়েছে। বিদ্ধ তা গলে 

আমি নিরাশ হবনা। তোর মত মতলব বাজ, তোর মত পাকা লোক, 

তোর মত চাকরের বাদশা যখন আমার--” 

তুফাঁ। ঢের হৌয়েছে সায়ের ঢের হোরেছে! আমর1, গরিপ চাকবের 

ধথখন তো দের বিশেব কোন কাজে লাগি, তখন তোমাদের মুখে 

আর প্রদংশা ধরে না, তথন আমরা বড় ভালবাসার পাত্র তই, দুনিয়ার 

পরা বুদ্ধিমান কোলে আদর গা_কিন্ত একটু বিরক্তির কাজ কোল্সে 

রর নচ্ছার বদমায়েন গালাগালি আমাদের অনবরত শুনতে হয় - 

সময়ে সময়ে প্রহাঁরের ও ত্রুটি হত না! 

মন্। ওরে ভুফানি! এখন গকথা রাথ্। আঁয় মিনার কথা দুটে' 

কই। আহাহা কি রূপরে তুকানি রং নূপ। ভার কূপের ছটায় বরফের 

মত প্রাণ ৪ গোলে যায়| তার চেহারা দেখে আর তার কথা শুনে, 

আমার তো! মনে হয় সে কখনই বেদের নেয়ে নয়, অবিশ্বি কান বড 

ঘরের__ 

তুফা। তা তো মনে হবেই, একাজের ধারাই ওই সায়েব! কিছু 

আপনার বাপ বোলে এক জন মিঞা সায়েব আছেন, সেটা জানেন তো! 

মার ভারে আপনি টানে কুর কবেন না গেটাৎ জানেন 

[২ 

টি 



তুফানি। প্রথম গভাঙ্ক । 

তিনি বুঝেছেন, আপনার মত সুবোধ ছেলেকে ঠাণ্ডা কোর্ডে হোলে 

একট জোয়ান (বিবির প্রয়োজন, আর সেই জন্যে জাফর সাহেবের 

মেয়ে উনবী বিবির স্াঙ্গে আপনার সাদির যোগাড় কোচ্ছেন! এখন 

বদি শোনেন, আপনি একটা অচেনা অজানা বার্দির জন্যে পাগল- 

ভা ভোলে কি আর রক্ষা থাকদে ? মাথার ওপৰ দিয়ে কত ঝড় বোয়ে 

ঘাঁবে, কত বচন শুন্তে হবে 

মন। আরে বাবু থাম্ থাম্ তোৰ খক্কুতে আর ভাল লাগে না। 

তুদ্ণ। না সারে না ওকথা নয়। আমার কথাটাই এখন ভাল 

লাগাই ভাল, আর আপনার মত্জবটা এখন না ভাল লাগাই ভাল! এতে 

কোন সুবিধে হবে না । বধ আপনি বদি 

মন। দেখতুধানি! আমায় রাগাস্নি--জানম্ তো আমি বড় কারো 

গরাঁমশের ধার ধারি না। বিশেধ যে চাকর মনিবকে পরামশ দিতে 

চার, সে প্রা নিজের পায় নিজে কুড়লের ঘা দেয় 

তুফা । (স্থগতঃ ) সায়েৰ দেখছি চোটেছেন। ( প্রকাশ্রে ) এহেহে 

সারের! অমন সানানে। ক্ষাবর ধার বুদ্ধিতে গকেশাবে মোড় চে ধরিয়ে 

ফেলেছেন? আমি কি সেই লোক ? কেবল একবার নো দেখ্ছিলুম 

--বুড়োর কথার ডরেন কিনা? ছো হো ছে, বুড়ো বাপের কথা আবার 

মান্তঘে শোনে? আপনি কিছুতে শুন্বেন্ না, প্রীণে যা আস্ৰে তাই 

কার্বোন! ও বুড়োদের কি জানেন? নিজেদের ক্গামতার দফা রফা 

হায়েছে দেখে, ভিংসের় জোয়ানদের আমোদে বাঁধা দেয়! ও কথা 

শুনবেন না। এখন আমায় কি কোত্ডে হবে বনুন! 

মন্। হী-এই বেশ কথা! এখন কথা হোচ্ছে এই, মিনা আমার 

.পরমের কথা শুনে আমার অগ্রাহ্য করেনি-বরং বথেই্ট উৎসাহ দিরেছে। 

৩] 



গ্রথম অঙ্ক । তুফানি। 

কিন্তু 'আস্গর এসে সব পণ্ড করবার ঘোগাড়ে মাছে । ভাকে ঠকানো 

চাই । মিনা যাতে আমার হয়, তার জন্য যা কিছু কৌশল-_-যা কিছু 

চাতুরি যা কিছু শঠতা কপটতা-সব তোঁকে কোঢ3 হবে! মিনা চাই, 

দিনা চাই, মিনা না হৌলে আমি বাচ্বে না। 

তৃফা। তাই তো? একট্রুঠাওরাতে হবে। (ম্বগত ) কি মতলব 

করি! 
মন। 'এব আর ঠাওরানো কি? তুই তো পাকা মান্তন। একটা 

কৌশল করনা । কৌশলরে, 'একটা কৌশল! 

তুফা। আরে দাড়ান সায়েব! দাঁড়ান! অভ ভাড়া তাড়ি কোলে 

কিহবে! হুঁএক্টা পেয়েছি। আপনি অবশ্য-উহছ তা হয় না) 

কিন্ত বদি যেতে পাঁরেন_ 

মন। কোথায়? 

তুফা। না £-কমজুবি মংলন! আর একটা-_ 

মন্। কি? কি? 
তুফা। উঁছ--তাতেও কাক্গ হাসিল হবে না। আচ্ছা, আপনি 

একটা কাজ কোর্ডে পাবেন ? 

মন্। কি কাজ? 

তুফী। নাঃআপনি পাববেন না! জাফর মিঞার সঙ্গে কথা 
কইতে পারা 

মন্। আমি আবার কি কথা কইবো? 

তুফা। ঠিক-কিস্ত আপনার মিনা বিবিকে তো চাই! গাচ্ছা 
গফুর মিঞার কাছে যেতে পাবেন ? 

| মন্। গিয়েকি করো ? 



ডুছ্ষানি। প্রথম গরা্ক। 

তুফাঁ। তা আমি জানি না। 

মন্ধ। ছিঃ তফানি ! এসব বাজে কথায় কি ফাজ হয়ঃ 

তুফা| আবৎ কণ্ঠ কি জানো সায়েন, কিছু টাকা চাই। গফুর 

মিঞার কাছে যে দব বেদে বেদিনীরা মিনা বিবিকে বন্ধক রেখে টাকা 

নিয়ে গেছলো, তারা তাদের ন্যায্য তারিথে আসেনি । গফুর মিঞা রুপণের 

ধাড়ি তা জানেন তো। দে এখন তার টাকাটা অবিগ্ঠি শুদ শুদ্ধ পেলেই 

বন্ধকি মাল ছেড়ে দেয়! কিন্তু এখন আপনার পক্ষে কথাটা হোচ্চে কি 

জানেন? 

মন্। কি? 

তুফা। কি আর? হুজুরের বাপজীও যে গফুর মিঞার চেয়ে কিছু 

বেনী টেনে'বোনেন্ না তা বোধ হয় না। সুতরাং এক কড়া কানা কড়িও 

যে আপনি তার কাছ থেকে বার ?কার্কেন, মে কথা অপরে বিশ্বাস 

করে করুক আমি তো করিনা । ভবে একটা কথা এই যে, একবার 

মিন! বিবির দঙ্গে এবিষয়ের পরামর্শ টা কোলে ভাল হয়! 

মন্। তা কি কোরে হবে! গকুর বুড়ো চব্বিশ ঘণ্টা তাকে 

চোখে চোখে রাখে ! 

তুফা। ওই যে-বিবি, বাদির দল নিয়ে এদিকে আসছে--আন্তুন 
মামরা একটু গাছের আড়ালে থাকি। 

মন্। ও বাদিরা কারা? 

তুফা। ওরাও গফর বুড়োর বাবসার িনিস! কেট বন্ধকি, কেউ 

কেনা! | 

( উভয়ের অন্ববালে গমন |) 
4 বির 



গ্রথম অন্ধ ।  তুফানি। 

(গান কৰিতে করিতে ধারদিগণ সহ মিনার গ্রবেশ ।) 

গীত। 
পরম সফেরট। কেমন এক রকম। 

কেউ গ্াথে এর টানট। ষেশি কেউ দেখে খুষ কমূ। 

কেউ ধোঁঝে এর উপ্রে ভাঁদে ঢেউ, 

তলিয়ে তলায় ডুব্দে মজে কেউ ; 

কেউ ভাবে প্রেম খেলার সাতার কেউ হয় দমূ নম্॥ 

মন্। (অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া) খোদা। বান্দাকে কি 

চমংকার বূপই দেখিয়েছেন ।॥ ওই টানা চোখের চাউনির ঘা এখন ৪ 

রোয়েছে, কিন্তু ভবু এঁ চাউনিতে আবার প্রাণ মসগ্ডল হোয়ে উচালো। 

মিনা। দেখুন আমার চোথ্ বদি আপনাকে ঘা দিয়ে থাকে, জানবেন 

দে আমার হুকুম না নিয়ে তা কোরেছে । কোন অপরাধ নেবেন না। 

মন্। অপরাধ? ছি ছি ছি ওকথা বোলো না। 9 ঘা এত আধরের 

যে_-ওকে শুখুতে দিতে কিছুতেই প্রাণ চার না। 

তুফা। সায়েবপ্রেমালাপের সময (টের পাবেন_এখন বিপিকে 

জিজ্ঞাসা করুন কি ভোলে_-ও বর 

বাটার মধ্য হইতে গফুর মিঞা । মিনা! 

তুফা। ওই দেখলেন তো! 
মন্। ভা অনু । বুড়ো এমন সুখের সময় বাধা দিলে ? 

.. তুফা। তা দিগ্! আপনি একটু সবে থাকুন মামার ওব মঙ্গে 

টো কথা আছে । 

( বাদিগণেব পলায়ন । ) 



তুফানি প্রথম গভভাঙ্ক। 

( মন্সুরের অন্তরালে গমন ও গফুর মিঞার প্রবেশ 1) 

গফুর। বাঁড়ির বাইরে কি কোর্তে আসা হোয়েছে! কার ভন্গে 

আসা হোয়েছে? আমি নাকারো সঙ্গে কথা কইতে বারণ কোর 

(রেখেছি? 

মিনা । রাগ কোর্কেন না মিঞা । এ লোকটি বড ভালো ! কিছু 

দিন আগে আমার সঙ্গে এব আলাপ হোয়েছিল। এঁকে সন্দেহ করবার 
কোন কারণ নেই । 

ভু । ইনিই কি গফুর মিঞা সাতেব? 

মিনা। হা। 

তুফা। মিঞ] সাহেব সেলাম ! 

গকুর। সেলাম! 

তুফা। আপনার গ্ঠায় মহৎ লোককে দেনে আমার দেহ পাবি 

হোলো। 

গফুব। ভু-- ভার পর? 

তুফা। বেথুন এর সঙ্গে কিছুদিন মাগে আমার সাক্ষাং হোয়েছিল । 
উনি নাকি মানুষের ভবিষাৎ বোলতে পাবধেন-তচই কোন একটা 

ব্ষিয় জান্বার জন্যে এর কাছে এসেছি ? 

গফু। (মিনার গ্রতি )সে কি? ভূতুড়ে বিচ্োও আমে নাকি? 

মিনা। না সায়েব তা নাঁ-মামার বিদ্ধে ভূতুড়ে নয়। পাকা ওস্তাদের 

কাছে আমি যথার্থ গণনা বিছ্বে শিখছি । আমার এতে কোন 

বুছরূকি নেই। 

তুফা। আমি যে জশ্ে এসেছি শ্ষমন। আমার মনিব কাঁকেও ভাল 
বেসেছেন বিন শাকে নাল বেসোছল একটা বাটা শয়ানীন। উব্বিশ। 
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প্রথম অঙ্ক । তুফানশি। 

ঘণ্টা তাকে নজরে নজবে বেখেছে কোন কথাটি হবার হো নেই | 

সেটা এক রকম সইছেলো, এখন আবার আত এক বিপদ উপস্থিভ; 

সেই বিবিটিকে আর একজন ডাল বেসেছে তাহ আপনাকে 

'জদ্ঞানা কোর্তে এসেছি, মনিব আমার কোন ভরসা রাখতে পারেন, 

কি, না? 

মিনা। তোমার মনিবের জন্ম কালীন তিথি নক্ষত্র কি তা জান? 

তৃফা। আজ্ঞে ইহা জানি। যে তিথি নক্ষত্রে তিনি জন্মেছেন, সে 

তিথি নক্ষরে বিনি জন্মান, তার প্রেম নাকি চিরদিন সমান ভাবে থাকে। 

ধাকে তিনি ভালবেসেছেন তার নামের দরকার আছে কি? 

মিনা। না। গণনার তা আমি জান্তে পাচ্চি। তোমার মনিবকে 

বোলো যে রমণীকে তিনি ভালবেসেছেন, সে রমণী যদিও এখন বিপদাপন্ন 

তথাপি আত্মমরধ্যা্দী ভোলেনি। সে রমণী নিজের মনোভাব সহজে বার্ড 

করে না, আহি গণনান্ন কিন্তু তা জেনেছি--চাঁওতো! শুনে নাও। 

তু্ষ;। উঃ কি আশ্চধ্য গণনা বিদ্যা বলুন! 

(মিনা । তোমার মনিব যি স্থির প্রেমিক হন, আর তার মতলব যর্ধি 

ধম্মুসঙ্গত হয়, তা হোলে তার কোন চিন্তা নাই। বে কেল্লা দখলের 

চেষ্টান্ন আছেন, সে কেল্লা! আপনা আপনি তাকে দখল দেনে। 

তুফা। বেশ কথা বিবি! কিন্ত কেল্লাদারকে হস্তগত করা তো বড় 

সতত নয়। 

মিনা । কঠিন কার্ধোর সবো এটুকু ' 

তুধা। (অন্তরালে চাহিরা এনাস্তিকে) মজালে বুঝি ? যেরকম চন্মন্ 

“কাচ্চে, সায়োবের বুঝি বা পৈধা ধরে না। | 

নিলা । এখন কি কোছে হনে ভা শোনো।। 

[৮ 



তুফানি। প্রথম গভাঙ্ক। 

মন্। (প্রবিষ্ট হইয়া) গফুর মিএা শুন, বিচলিত হবেন্ না। 
আঁমান্তই হুকুমে আঁমার এই বিশ্বাসী চাকরটি আপনার কাছে এসেছে। 
আমি এই বিবিটিকে ছস্তগত কোর্থে চাই। বন্ধকি টাফা ন্যায্য যা হব, 

ত৷ দিতে আমি প্রস্তুত আছি। 

তুফা। ( জনান্তিকে ) গর্দভের শিরোনণি মজালে দেখ্ছি॥ 
গফুর । বটে? বেশ। এখন দুজনের মধ্যে কাকে আমি বিশ্বাস 

করি? তোমার কথা এক, ওর কথা আর, কাকে বিশ্বাস করি ? বলনা 

হে বাপু! কাকে বিশ্বাস করি? 

তুফ। এ'র মাথাটা আজ কাল থারাপ হোয়ে গেছে, তাকি আপুনি 

জানেন না। 
গফুর। জাঁনি-_জাঁনি_খুব জানি ! সব বুঝতে পেরেছি। দুজনে 

কি একটা মত্লব এটেছো দেখছি । (মিনার প্রতি ) যাও ভেতরে যাও! 

বারদিগর এমন কাজ না হয়। আর তোমাদের ঢুজনকে বলি, ফের যদি 

কোন পেজোনি বুদ্ধি কোরে আমায় ঠকাবার চেষ্টা কর, তা হোলে পিঠের 

চামড়া চখানা খুলে রেখে এসো! 

( গফুর ও মিনার বাটার মধ্যে প্রস্থান |” 

তুফা। বাহবা সায়েক বেশ। সত্ত্যি কথা,বোল্তে কি, আমার খুব 

ইচ্ছে হোয়েছিল যে আজই বুড়ো আমাদের চামড়া দুখানা খুলে নেয়। 
তোমার দেখা দেবার কি দরকার হোঁয়েছিল সাঁয়েব? আমার এত কৌশল 

সব ভগুল কোরে দেবার এত চেষ্টা কেন? 

মন্। আমি মনে কল্লুম আমি ঠিক কাজ কচ্ি। 
তুফা। খুব ঠিক্ কাজ হোয়েছে। এটা যে হবে, তা আমার আগে 

থাকতে বোঝা উচিত ছিল। কাঙ্গ পণ্ড কোর্ডে আপনি এতই কেত | 
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প্রথম অঙ্ক। তুফাঁনি 

দৌরস্ত, যে এখন আর আপনার ও কাজ দেখলে (রে 
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মন্। তুফানি, দৌষটা হোঁয়েছে বটে, কিন্ত তুই যত বড় কোরে 
টির, নয়। এখন এ দুর্ঘটনাটাকে শোৌধরানো যায় না? 

নেহাঁৎ যদি মিনাকে না দেওয়াতে পারিস্ সেও আচ্ছা, কিন্তু আস্গরটা 

যেন কোন গতিকে ফাঁকি না মার্তে পারে। আমার এখানে থাকায় যদি 

ক্ষতি হয় আমি সরলুম্। (প্রস্থান ।) 
তুফাঁ। মোরে যাওয়া ছাড়া আর তোমার মত বৌকচন্দর কোর্কে 

কি? যাই হোক একাঁজে নগদ ক্রকোরে টাকা চাই ; টাকাই হোলো 

প্রধান সহায়। এখন তারির যোগাড় চাই--তারির যোগাড় চাই। 
(প্রস্থান । ) 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

(গান করিতে করিতে পল্টুর প্রবেশ ।) 

গীত 

পল্টু। আমায় চিন্তে পারে কে- আমায় চিন্তে পরে কে? 

(তুফানির প্রবেশ |) 

তুফা। চিন্তে যে দে আপন চোখে ঠুলি এটেছে, চোখে ঠুগি এটেছে ॥ 

দি 25588557055 আমি পুক্রধ কি নারী, 

তুফা।  কথন্ থাকে। কোন্ ভাবেতে বুঝিতে যে নাঁরি ;-- 

শন্টু।  ছিছি এতই বি ভারি, বোঝা এতই কি ভারি? 



তুফানি। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

উফ । তুমি হালুক হে|লেও পল্কাঁ যে নও এইটুকু পারি, 

বুঝতে এইটুকু পারি ;-_ 

পল্ট ॥ যদি এট| পাঁরে। তে! সেটাও কেন বুঝতে নারো হে। 

তৃফা। তোমার মাচ্কো ফেরের ব্যব্সাদারি বুঝতে নারি গে 

তুফা। মেয়ে মানুষ হোলে তোমারি একদিন, কি আমারি একদিন যা 

হয় একটা হোয়ে যেতো । 

পল্টু। তোমার মুরোদ বড় মান্ তাই ছেঁড়া ছুটো কাঁন্। 
তুফাঁ। কিসে? 
পলটু। কিসে নয়? পুরুষের বন্ধুতাই বড় বুঝেছ, তায় আবার 

মেয়ে মানুষের ভালবাসা ? এই কাঁজে এগুতেই দশবার পেছেোও, সে 
কাজ কোর্ভে হোলে তে৷ দেখছি পাঁছুটো পেছন বাগেই ঘুরে যেতো । 

তুফা। তুমি চাংড়া ইয়ার, তাই ওকথা বুক ঠকে বোলছো৷ । আমার 

মত যোয়ান বরদ হোলে ইয়ারকিই বল আর বন্ধুতাই ব্ল, একটু নেড়ে 
চেড়ে না দেখে কখনই কোত্ডে এগুতে না । 

পল্টু। তা যোয়ান ইয়ার! তোমার নাঁডীচাড়া এখনও বাকি 
আছে নাকি? 

তুফা। না তা নেই। 
পল্টু। তবে দ্রেখতে তো যাঁওই না, ফোচি দেখতে এলেও দেখ 

(দওনা কেন? 

তুফাঁ। ঘরে থাকি কতক্ষণ যে দেখা দেবো? বোকা মনিবের কাছ 

হাসিল কোর্ডে যে জাঁন্ নিকৃলে যাচে--তাঁতো৷ জানো না? 

পলটু। খুব জানি? কখন কোথায় কি কোচ্চ, ভার গপর বদি ন! 

রাখপুম তবে আর ইয়ারকি কি? 
৯১] 



প্রথম অঙ্ক । ভুফানি। 

তুফা। কি কচ্চি তা ভুমি জানো? 

পল্টু। জানি না? মূনবের চাই মিনা বিবি? মত্লববাঁজ চাকর 

এখন যেমন কোরে হোক্ চাইয়ে কে পাইয়ে দিগগ। কেমন? এই তো? 

 তুফা। পল্টুরে! চ্যাংড়া বয়েস হোলে কি ইয়, তুই আমার যথার্থ 

বন্ধু! আয় তোকে আলিঙ্গন করি। 

( আলিঙ্গন করিতে অগ্রনর ) 

পল্টু । (সরিরা)উহ ! এখনও আলিঙ্গনের সমর হয় !ন ইয়ার! 

সময় হোলে এক আলিঙ্গনে ছুই ইয়ারে এক হোয়ে যাবো । 

তুফা। আচ্ছা তাই সহ! এখন কথা হোচ্চে এই_তুমি যখন এ 

বয়সে এত বড় চালাক হোয়েছো_-তখন এ কাজে আমায় একটু সাহায্য 

কোব্বে তো? 

পল্টু। সাহাবা কোব্ব বোলে তো এতটা ইয়াবকির খোসামোদ ! 
এখন 'তবে আসি, সমরে ঠিক মাছি জেনো। 

(প্রস্থান ) 
তুফা। ছোড়া কাচা বয়সে খুব পাকা ঢংয়ের ঢংয়িলা হোয়ে পোড়েছে, 

ওর দ্বারা বোধ হয়, অনেক সাহাধ্য হবে। ওকে? বিয়ে পাগ্লা জাফর 

বুড়ো না! হাতে ওটা কি 2 

( একন্তে জাফরের প্রবেশ ।) 

জাফর ধন্ঠি দিন কাঁল পোড়েছে ! টাকার এত মায়া ? ধেরো টাকা 

করিয়ে পাওয়া এক রকম দার হোয়ে গোড়েছে। যাই হোক আমি যে 

আজ ক বছরের পর আমার এই আঁশিটি আস্রফি ফেরৎ পেয়েছি, এ 

আমার পরম ভাগ্য বোলতে হবে। 

( টাকান্র থলিয়া দেখন ) 
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তুকাঁনি। দ্বিতীয় গণ্ভাঙ্ক। 

তু । শিকার তো দেখছি স্থমুখে হাঁজির! এখন আস্তে আস্তে 

এগিয়ে গিয়ে ঠিক্ তাগ্ কোরে মার্থে পাল্পেই হয়। কি রকম শিস্ দিলে 

এ শিকার ভোহল তাতো আমি জানি। এগন দেখি কি কোর্তে পারি ? 

( অগ্রসর হইয়া ) সেলাম জাফর সাহেব! আমি এই মাত্র 

জাফ। এই মাত্র কি তুফানি ? 
তুফা । এই মাত্র দেখে এলুম্- 

জাফ। কাকে দেখে এলি? 

তুফা। আপনার ময়না বিবিকে ? 

জাফ। আমার গ্রাণের ময়নাকে 1? সত নাকি তুফাঁনি? আমার 

কথা কিছু বোৌল্লে? সেবড়নিদয়া! আমার কথা কিছু বেলিলে ? 

তুফা। ওকি কথা বোলছেন? সেষে আপনাকে প্রাণের চেরেও 

ভালবাসে? 

জাফ। সত্যি নাকি 2 

তুফা। সত্যি নাকি কি বোলছেন? আপনার ভন্তে সে থে কষ্ট 

পাচ্চে, তা দেখলে পাথরও ফেটে চৌচাৰ্ল! হোয়ে যায়। 

জাফ। এধে বড় সুখের সংবাদ দিলিরে তুফানি? 

তুফা। আর সুখের সংবাদ! প্রেমের দায়ে বেচারি প্রাণ দিতে 

বোসেছে। আহা! বিনিষে বিনিয়ে কাদূতে কীদতে কেমন বোল্তে লাগলো, 

“জাফর! ভাফর ! কৰে তোগার সঙ্গে আমার সাদি হবে? যে আগুণের 

জ্লনে মামি ছাই হোরে যাচ্চিত কৰে ভুমি সে আগুণে জল দেবে 

জাফর ?” | 

জাফ। আহাহা_-আর বলিসনিরে তুফানি--মআর বলিস্শি! আচ্ছা 

এমন যদি, তবে ছুঁড়ি আমার সাথে কাচ খেললে কেন? মেক 
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প্রথম অঙ্ব। তুফাশি। 

মানুষ দেখছি এক জাতই আলাদা । তাঁ যাই হোক তুফানি! তোর 
কি রকম বোধ হয়? যদিও আমি বুড়ে৷ হোয়েছি, চেহারার চটকটা কিন্ত 

আমার ঠিক বোরানদের মত আছে। এখনও মেয়ে" মান্য ভোলে, 

কেমন ? | | 
তুফা। স্বধু ভোলে কি মিএ! ভুলে একে বারে বিভ্যল হোয়ে 

যায়। আপনার চোক্ মুখ নাক অনেক যোয়ানকে ঘেন্না দেয়! 

জাফ। তাতে কোরে-_ 

তুফা। (জাফরের পকেট হইতে টাকার থলিয়৷ লইবাঁর চেষ্ট। করিতে 
করিতে ) তাঁতে কোরে ময়না বিবি একেবারে মোহিত হোরে গেছে! সে 

এখন আপনাকে কিসের মত দেখে জানেন 2 

জাফ। কিসের তরে তুকানি কিসের মত ? 

তুফা। স্বোরামির মত মিঞা শ্বোয়ামীর মত! আর এখন তার 

স্থির সংকল্প হোরেছে-_ 

জাফ। কি সংকল্পরে কি সংকল্প? 

তুফা। সংকল্প এই, যে যাই ঘটুক না কেন--সে আপনার টাকার 

তোড়া চুরি কোর্কেই কোর্কে ! 
জাফ। কি চুরি? 

তুদ্দা। (টাকার থলিরা লইরা ভূমে ধীরে ধীরে নিক্ষেপ ) সুঝনেন্ না 

মিঞা! আপনার ফুলের তোড়া ! 

জান । ও৪ বুঝলেম্। তাব্মএবার দেখা হোলে আমার ভোরে 

এটো ভাল কথা কোন্ তুদ্দানি ! 

তুফা। ধেআজ্ঞে! সেলাম! 

জাক। স্লাম। ( প্রস্থান ) 



তুফানি। দ্বিতীয় গরাঙ্গ । 

তুফা। খোঁদা আপনাকে রক্ষা করুন । | 

জাঁফ। ( ফিরিয়! আসিয়া ) ছি ছি তোমার কাছে এমন থোস খবর 

পেলুম, আমার সুবিধার জন্যে চেষ্টা কোর্তে বললুম, অথচ তোমায় কিছু ইনাম, 

না দিয়ে অমনি অধ্নি চোলে বাচ্চি। 

তুফা। (স্বগতঃ ) এই মজালে বেখছি। ( গ্রকান্তে ) না না মিঞা 
আমায় এখন কিছু দিতে হবে না। 

জাফ। তাকি হয় তুফানি__ 

তুফা। নানা আদি কিছু নেবো না! আমি পর্সা কড়ির লোভে 

এ কাজ কচ্চি না জান্বেন। 

জীফ। তা জানি তবু-_ 

তুফা। না মিএ]__না, এখন কিছু দিতে 'এলে আনি বড় দুঃখিত হব 

জান্বেন ! 

জাক। আচ্ছা তবে আদি-সেলাম। 

(প্রস্থান ) 
তুফা। (স্বগন্ভঃ ) আঃ রক্ষা ভোলো। 

জাঁক। (গ্রবেশ করিরা ) দ্যাখ তুফানি ! ভাল ঝসার চিহু স্বর্গ 

আমার ময়নাঁকে কিছু দিতে চাই! আমি গোটা কেক আশরফি ভোখার 

হাতে দিচ্চি, তুমি হয় একটা আট না হয় অন্ত কিছু ভাল জিনিস কিনে 

তাকে দিও । 

তুফা । থাক্ থাক্ আপনাকে এখন আস্রফি দিতে হবে না, আজ 

সকীলে একজন জ্রী একটা হিরের আংটা আমার কাছে রেখে গেছে, 

সেটা যদি ময়ন| বিবির পছন্দ হয় আর তাঁর আপ্লে মানায়--ভা হোলে 

তাঁকে দিয়ে আসাপা মাপনি এব পর দাম দেব্নে। 
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গ্রথম অঙ্ক । তুফানি। 

জাফ। আচ্ছা! তাই ভাল! এখন কথা হোচ্চে এই, যাতে আমি 

ময়নাকে পাই, তার বিশেষ চেষ্টা তোমায় কোর্তে হবে । 

(মন্জরের প্রবেশ) 

মন। (ভূমি হইতে তোড়া তুলিয়া ) এ টাকার তোড়া কার? 
জাফ। আমার, আমার-_-বোধ হয় জেব থেকে পোড়ে গিয়ে 

থাক্বে। ভাগো তুমি পেলে-নইলে আমি মনে কন্তুম হয় তো কেউ 

চুরি কোরে নিয়েছে । যাই হোক্, বাড়ি গিয়ে লোহার দিন্ধুকে এটা তুলে 
রেখে, তবে অন্ত কাজ! 

( বেগে প্রস্থান ) 

তুফা। আহা দয়াময়! এতটা না হয় নাই কোর্ডেন? 

মন্। আমি না পেলে হয় তো বেচারির টাকা গুলো লোকসান্ 

হোত! 

তৃফা। তাতো হোত! আজ কাল আপনি যে রকম সাধুগিবি 

কোর্তে আরম্ভ কোরেছেন তাতে দেখছি, খুব শিগগির দুজনেই মন্ত ভালে- 

বর হোয়ে দাড়াবো। যা কোল্লেন--খুবই কোল্লেন। বুঝলেন খুবই 

মন। কি রকম? 

তঁফা। রকম বেস! সাদা কথার বোলতে হোলে বোল্তে হয় 

একটি গাছ পাঁকা বোক্চন্দরের কাজ কোরেছেন । জানেন বে আপনার 

বাৰা একটি পয়সাও আপনাকে দেবেন না--অথচ টাকা না হোলে আস 

গরকে জব্দ করা বড় সহ হবে না। 'এখন যেমন কোরেই ঠোঁক-_যেই 
আমি টাকাটির যোগাড় কোরেছি, অমনি কোথেকে এসে সব ভগুল 

কোরে দিয়ে বোসলেন। 
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হুফানি। দ্বিতীয় গ্ভাঙ্ক ৷ 

মন্। এাা! তবে কি ওই টাকা 
তুফা। আজ্ডে হ্যা গো বুদ্ধিমান হ্যা, ওই টাকাতেই তোমার মিনাকে 

বন্ধকির দায় থেকে উুদ্ধার কর্তূম। 

মন্। এঃ, তবে তো কাজটা বড় গারাঁপই হয়েছে বটে ! কিন্তু আমি 
জান্বো কেমন কোরে ? আমায় একটু ইঙ্গিত কোর্ডেতো পাত্তিদ্? 

তুফা। অবিষ্তি আমার পেছনে ছুটো চোথ না থাঁকা বড় অন্যায় 

ভোয্পেছে। এখন আর কি বোলবো, অপর হোঁলে এ কাঁজ খতম কর্ত,ম। 
যাই ভৌক আর যেন__ 

মন্। নিশ্চর নয়__আমি গ্রতিজ্ঞ! কচ্চি, আমি কিছুতে থাকবো না 

কিছু বোলবো! না-কিছু কোব্বনা । 

তুধা। বেস এখন সোরে পড়! আপনাঁকে দেখতে আমার 

ভাল লাগছে না। 

( মন্সুরের প্রস্থান । ) 

তু । বদর! কি বৌলবো, একটা এই রকমের রকমারি ঝঞ্চাট 
না হোলে থাকৃতে পারি না_-নইলে এতদিন অষ্টরন্তা দেখিয়ে অগ্ত মনিব 

১বাবার চেষ্টার ফির্ভ,ম ! 

(প্রস্থান । ) 



প্রথম অঙ্ক । তুফানি। 

তৃতীয় গভাঙ্ক | 

মিঞাজানের বাটার পাশ্ব। 

( বাদিগণের সভিত জৈন্বীর প্রবেশ।) 

বাদীগণের গীত । 

ডেনেছি যাতনা, বুঝেছি ফেদা, 

যায় যায় “মাত চায়না । 

ফিরে যদি আমে, এসে হালবাদে, 

দেই আশে বঝি বাঁ না 

দেগ। দিয়ে প্রাণে অনল জালিয়ে, 

চলেগেছে বধু সকলি ভুলিয়ে, 

তবু ভারে ডুলেঃ ফিরিতে এ আগ, 

পালাবার পথ পায় না। 

জৈনবী। ( নেপথো চাতিয়া ) ও কারা 2 মন্স্থরেষ বাপ্ আধ 

তুফানি না? লি কথ! কইতে কইতে আস্ছে। বোধ হয় আমার 
সন্বন্গেই : ডা থেকে শুনতে হবে ভুফানি আমার কাছে বে প্রতিঙ্গ! 

তর কোেছে, 1বরেকি না ? মণ্তারের সঙ্গে আমার বিবাহ সন্বন্ধটা 

ভাতে পাবে তবেই জানবো তুফাস বাহাদুর । 
ও 

থা যব 

1 সকলের অন্তরালে গমন । " 
[ ছিঞা ভান ও তুকানির প্রবেশ ।) 



তুফানি। তীয় গভাঙ্ক | 

তুফা। কি আজ্জে হুজুর? 

খিঞা। ছেলেটি ক্রমেই আমায় অসন্ধষ্ট কোরে তুলেছে। 

তুফা। কে? আমার মনিব? ভা কাকে আপনি বোলছেন,? 

আপনিই যে কেবল অসন্ুষ্ট হোচ্চেন, তা! নর। তার অকাঁধ্যে আমারও 

বৈরাট্যাতি ভোয়েছে। 

মিণ]| কি রকম কণা? বে সব অকাধ্যের অংবাধ আমি পাই, 

আমি জানি ভাতে ভোর! দুজনেই লিপ্ত! 

তদ্ণা। ও কথা বিশ্বাস কেব্ধেন না প্রত! আনাতে তাতে এখন 

প্রায়ই কোঁন না কোন ব্ধির নিরে মতের মহা অনৈক্য ভর এমন নিন 

যায ন! যে দিন তাকে তার কর্তব্য কার্ধা আনি স্মরণ করিয়ে না 1 দিই। 

এই কিছু আগে ঈৈনবী বিবির নঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ নিরে মতা খিবাদ 

হোয়ে গেল। 

নিঞা। বটে! তলে তে। আমি বড় ত্রুল বুঝেছিলুম । "আনি জানত্ম 

। হ! পরবর দেগার ! সিএগ সাহেব! আমি 

সংগ্রানর্শ বই কখনও যদি বাদপরাঁরশ দিদ্ধে থাকি ভা হলে আমি যা বলি 

, সব যেন মিথা হয়। আমি প্রায়ই তাকে বোলে থাকি, “খোদা 

এমন সয়া বিশিছি পিতা ভাপনাকে দিয়েছেন, আপনি ভার মুখ উচ্দ 

(কোরে, তার মত বিশিষ্ট শ্েণার দধো নিজের আসন পেতে বন্তন।” 

নিএন। এতো খুব ভাল কথা! এ কথার উত্তর দেন কি? 

তুফা। উত্তর আব কিপ্বেন? কতক গুগে। বাজে কথা কোরে 

নার কথা কাটিয়ে দেন আর না হয় ধোনকে সারেন | ভবে এ 

কথাও অন্য বৌলতে হবে যে, এখনও সার প্রাণের ভেতর উচ ভাব 
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সব ঠিক আছে, কেব্ল কাঁচ! বুদ্ধির দোষে মাটি হবার যোগাড় হোঁয়েছে। 

যদি আমায় বোল্তে হুকুম দেন তা হোলে বলি, যে আপনি ইচ্ছে কোল্লেই 
তাকে খারাঁপ পথ থেকে ফিরিয়ে আম্তে পারেন। 

মিঞা । কি কোরে পারি_তুই স্বচ্ন্দে বল্। 
তুফা। মিঞা সাহেব কথাটা কিছু গুপ্ু হিসেবের, হঠাৎ প্রকাশ 

হোলে 

মিএা। তুই বলনারে_-প্রকাশ হবে না। 
তুফা। [এদিক ওদিক চাহিয় মৃদুম্বরে ) দেখুন আপনার পুন্রটা 

একটি বেদের মেয়ে বীদিকে ভালবেসে ফেলেছেন। 
মিঞা | ইহাএ কথা আমি শুনেছি বটে, কিন্ত আজ তোর কথায় 

ঠিক্ বিশ্বাস হোলো! । 

তু্প। এখন বৌধ হয় মিঞ। "সাহেব বুঝ্তে পাল্লেন, আমি তাঁর 

৪ কি না। 

| ঠিক্ বুঝতে পাচ্চি। এতদিন আমি ভ্রুমে চি: | 
রে | এখন কথা হৌচ্চে এই, তাঁকে ফেরাতে হোলে ( এদিক 

ওদিক চাহিয়! ) আমার ভয় হোচ্চে পাছে তিনি শুনতে পান্।--তাীকে 

ফেরাতে হোলে ওই বীদি ডুড়িকে কিনে নিয্নে কোন দূর দেশে পাঠিয়ে 
দিতে হয়। গফুর মিঞার সঙ্গে জাফর মিঞার খুব ভাব সাব আছে, 

এখনি গিয়ে তিনি ছুড়িকে কিনে আন্গন। আমার সঙ্গে কয়েকজন বীরদি 

বিক্রেতার খুব আলাপ আছে। আপনার টাকাটা তাদের কাছ থেকে 

আদায়ও 'হবে-ছুঁড়িও একেবারে দেশান্তরি হোয়ে যাবে। তারপর 

্বচ্ছন্দে আপনি যা মতলব কোরেছেন, তারি সঙ্গে বিবাহ দিলেই চুকে 
_ বুকে যাঁবে। চোখের নেশা না দেখত্তে পেলেই মিটে যাবে। 
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মিএা। এ কথ।টা ঠিক্ কাঁনে লাগলো। এই পরামর্শ ই ঠিক। আমি 
এখনি জাফরের কাছে গিয়ে' এর ব্যবস্থা করিগে। খাঁনিক পরেই তোর 

হাতে ছুঁড়িকে' এনে দেবো, যা কোর্তে হয়তুই করিস্। 

(প্রস্থান।) 

তুফা। সাবান আমি! বাহবা আমাকে! এখন মনিবু সায়েবকে 

একথা জানাইগে! চতুর চুড়ামনী আর তাদের চাতুরির চিরদিন জয় 
জয়কার হোক্। 

( প্রস্থানকালে অন্তরাল হইতে জৈনবীর প্রবেশ |) 

জৈনবী। হ্যারে হতভাগা পাজি নচ্ছার ! এই বুঝি আমার কাজ 
করা? তুই পষ্ট প্রতিজ্ঞা কোরে, খোদার নামে শপথ নিয়ে বোলে এলি, 
যে, যেমন কোরে হোক্ মন্সুরের সঙ্গে আনার সম্বদ্ধ ভেঙ্গে দিয়ে, যাঁতে 

আদ্গরের সঙ্গে বিবাহ হয়, তারি চেষ্টা কর্কি ; এই বুঝি সেই চেষ্টা? মুখ 
নাড়তে চেষ্টা করিস্নি। আমি এই মাত্র স্বকর্ণে সব শুনেছি। তুই 
স্বচ্ছন্দ আমায় ঠকাঁতে বোসেছিস্? আচ্ছ! দেখি তোর মংলব কেমন 

কোরে হাসিল হয়? তৌর বাদি কেনা আমি এখনি গিন্বে বন্ধ কচ্চি। 
তুফা। এহে হে-আপনি তো বড় রাগি দেখ্ছি। হঠাৎ কথাটা 

না বুঝে একেবারে রেগে কাই। আপনি যে রকম অপমান কোন্সেন, 
তাতে আমার ইচ্ছে হস্টে- আপনাকে বলি, আপনার যা ইচ্ছে ভয় তাই 
করুন, আপনারই জন্তে আমার যা মতলব, তা ফেসে যাঁগ। 

জৈনবী। আমারই জন্টে কি রকম? আমি স্বচক্ষে যা দেখ লুম, 
স্বকর্ণে যা শুন্লুম্, তা তুই অস্বীকার কচ্চিস্! 

৬৬৮ ৩ তুফা। অন্বীকার? উহ না। কিন্ত আমি যে কৌশলটা কচ্ছিলুম, 
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তা আপনারই শুবিধার জন্তে কি না, সেটা একবার আমায় জিজ্ঞানা করা 

উচিত ছিলনা কি? 

জৈনবী। কি রকম ! 

তুফ৷া। রকম আর কি? আমি যে এক টিলে দুই পাখি মাচ্ছি, 

তা তো বুঝলেন না। ছুই বুড়োকেই ঠকিয়ে আমার মত্লব হাসিল 

কোর্ব এই চেষ্টা। এক বুড়োর টাকায় অপর বুড়োর বাদি কেন! 

কাদি আমার হাতে এলেই বাস্-মনস্থর তাঁর হবে! আপনার বাঁপজীও 

রাঁগের মাথায় আপনাকে আম্গর সাঁরেবের ভাতে, স্বেচ্ছায় তুলে দেবেন। 

জৈননী 1 ওঃ তুফানি । তবে এ মত্লবটা আমারই সুবিপের জন্তে 

কোরেছিস? 

তৃুফা। তা নাতো কার জন্যে বিবি সাহেব! তা বেদ্ ভোয়েছে, 

এই নাকে কাঁনে খৎ আর কারোর ভাঁলর জন্যে কোন মংলব কোর্তে গিয়ে 

_-তাঁরির কাছে চোর-ই্যাচড-বদমাইস নাম নোবোনা। এখন আসি, 

আমার ঠিক মুখের মত হোয়েছে | 

জৈনবী। (থাঁমাইরা ) ছিঃ তুফানি! "আগার 'ওপর বাঁগ করিসনি, 

আমি মেয়ে মানুষ বই তো নয় । | 

তফ্কা। না না আমায় যেতে দ্রিন। আমি মতলব ওলটাচ্চ! আব 

আনার গালাগালি শোনবাঁর সখ নেই। আপনি আমার মনিবের সঙ্গে 

বিবাঁভিত হোয়ে স্বথে থাকুন । 

জৈনবী। নারে তুফষানি। রাগ করিসনি। আমি বড্ড ঢল কোবে 

ফেলেছিলুম। এই নে এই নিরে আমার মাপ কর। 
. ভুফা। (অর্থ লইয়া ) অবিগ্তি-_ওটা আপনার নেশির ভাগ বলা। 
তমি যে সত্য সতাই মতলব ওলটাচ্চি, তাঁ নম্ন। বে কি জানেন, আত্ম 
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সম্্রমের গোড়ায় ঘা দিলে-_আমার বড় অভিমান হয়। তা হোক আমার 
রাগটা কোমে এসেছে । জাত্মীয় বন্ধুর ভূলচুক সব সময়ে ধর্তব্য নয়। 

জৈনবী। দে কথা ঠিক । এখন কথা হোচ্চে এই যে, নতলব 

কোরেছ তা হাসিল হোলে-_আমি কি আমার প্রাণের নিধিকে পেতে 
পারবো ? | 

তুফা। কোন চিন্ত। কোর্ষেন না। যেমম কোরে হোক, আশি 
আপনার কার্ধা পাধন কোর্কাই কোর্ব! এ মতলবে না হয় দোস্র! 
আছে। 

উজৈনবী। বেদ্। কারা সাধন হোলে আমিও তোমায় বিশেষরাপে 
পুরস্কৃত কোণ্ডে ভুলবো না। 

তুফা। আ'ন শুধু পুরস্কারের লোভে কাজ কৰি না জান্বেন। 
জৈনবী। ভদ্রের লক্ষণই এই। তবে এখন আমি আসি । 

( একদিকে প্রস্থান ও অন্ত দিক হইতে ননস্থরের প্রবেশ ) 
মন্। এই যে! ছি ছি ছিভুই এম্নি কোরেই আমার কাজ কর্বি 

বটে? এখনি ষে সব মতলব জাহান্নমে গেছলো ! ভাগ্যে আমি 'জান্তে 

পেরেছিলুল--নইলে জাফর মিঞা এতক্ষণ কোন কালে মিনাকে কিনে 
নিয়ে শোরে যেতো ! বেটা যে বিয়ে পাগলা তার হাতে পোড়লে কি 

আর ফিরে পেতুম। আমি আগে ভাগে গিয়ে গফুর বুড়োকে নান! রকম 
ভয় দেখিয়ে বেচা বন্ধ কোরে এসেছি। 

তুফা। বেদ কোরেছ, এমন না হোলে বুদ্ধিমান বলে! ছিছিছি। 
গর্দভের যে বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধিও যে আপনার নেই। তিন তিনবার 
মংলব থাটালুম তিন্ তিন্ বারই তা পণ্ড কল্পে। আরে সায়েব, তোমার 
বাপের টাকায় জাফয় মিএাকে দিয়ে কিনতে পাঠানো যে আমার মংলব। 
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কথ! হোয়েছিল মিনা বিবিকে এনে তাঁরা আমার হাঁতে দেবেন। তাতে। 

খুবই হোলো! এমন বকেশ্বরের চাকর হওরার চেয়ে একুট! বাঁদরের 
সেবা করা যে আমার ভাল ছিল। ছুরু হোগগে আর এ কাজে 

থাক্বোনা । ( বেগে প্রস্থান। ) 

মন্। তাই তো! কাজটাযে বড়ই গহিত হোয়ে গেল। বেটা 

যে রকম রেগেছে ওকে থামানোই দায়। যাই হোক থামাতেই হবে। 
দুপেয়ালা সরব্ৎ খাইয়েই হোক্, বা চার পেপাল! পিরাঁজি খাইয়েই হোক্ 

যেমন কোরে পারি থামিয়ে অন্য কোঁন কৌশলের বন্দে কোরে নেওয়া 

চাঁই। 

( গ্রস্থান। ) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ৷ 
মিঞা জানের বাটির দার। 

(তুফানি.ও পল্টুর প্রবেশ। ) 
পলটু। যোয়ান ইয়ারের__হাঁল্কা হাঁসি মুখ খানা আজ যে এত ভার 

ভার? বাঁপার কি? 

তুফা। রাগ হৌরেছে। 

পলটু। কত ওজনের রাগ? (তোলা ভোর না দের ভোর? 

তৃষা মন্ ভোর্! 
পলট্র। ভাই হোতা ভোলে, 



তু্চানি। চতুর্থ গ্ভাঙ্ক। 

ভূফা। তা হোলে আরকি! হয় কাজের খতম, নয় দেশত্যাগের 
বন্দোবস্ত ! 

পলটু। তত হোলে--লোকে কি বোল্বে জানো ? 
তুফা। কি বোল্বে ? 

পল্টু। বোল্বে-_আমার বুদ্ধিমান যোওয়ান ইয়ারের _বুদ্ধির 

গোড়ায় জল শুকিয়েছে। আর কি কোর্ষে জান? 

তুফা। পেছনে হাত তালি দেবে? এই তো? উ*ছ' সেটা হোতে 

দেবোনা | | 

পলটু। এটাতে পেছপাও হোলেই সেটা হবে। 

তুফা। তবে গেছপাও হব না। 

পলট্র। ইা এই বার ঠিক হোয়েছে। তবে আর কি "আবার লড়ায়ের 

পোষাক ত্বাটো। এবার যেন আর হার মান্তে না হয়। এবারকার 

বৃদ্ধিটা যেন পাকা ভয় | 

তুফা। সুধু পাকা--গাছ পাঁকা। 

পল্টু । এঁধে তোমার মনিব আস্ছে, আমি আসি। 
( একদিকে প্রস্থান, অন্ত দিক হইতে মন্সুরের প্রবেশ । ) 

মন্। এবারটা আমায় মাঁক্ কর তুফানি, আর অমন কাজ হবে নী। 
তুফা। আচ্ছা সায়েব! এবারও তৌমার কথা শুন্ুম। ওই 

জাফর মিঞার কাছ থেকেই টাকা নেবো। কিন্তু দেখো আঁবাঁর যেন 

মজিও না। তা যদি হয়, তা হোলে আর আমি কিছুতে থাকৃবোনা এই 

আমার সাফ জবাব। 

মন্! 'আমি নিশ্টয় বলছি আর বোকামি কোর্ব না। 

তুফা। দেখো সায়েব কথা যেন ঠিক থাঁকে। এবার থে কৌশণ 
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প্রথম অন্ধ । তুফানি। 

কঁরিছি, সেটা বড়ই কঠিন। বড়ই সাহসের কাজ ফোরে বসেছি। তোমার 

বাপ যখন সোজায় মোরে, সম্পত্তিটে তোমায় ভোগ কোর্ডে দিচ্চে না, 

তখন কাঁজে কাঁজেই কাকে মেরে, ফেল্তে হয়েছে । 

মন্। (চমকিয়া) সেকি? মেকি? 

তুফা। চোম্কোনা সায়েব! চোম্কোনা। এ সত্যি মারা নব 

সহরে রটিয়ে দিয়েছি যে, কর্তা হঠাৎ সদ্দি গর্মিতে মারা গেছেন। এপদবে 

তীকে একেবারে সহর ছাড়া কোরেছি। 

মন্। কি কোবে? 

তুফাঁ। বুলান্দ গ্রামে আপনাদের যে সম্পত্তি আছে, একটা লোকবে 

দিয়ে তীকে বলালুম, যে সেথার একটা ক্ষেতে খুঁড়তে খুঁড়তে, বং 

আস্রফির একটা হাঁগা দেখা গেছে। এই যেমন শোনা, কর্ধা অমর 

সব চাকর বাকরকে সঙ্গে করে, একেবারে ভার সাড়িনি সওয়ার ভোট 

বুলান্দ গ্রামে রগন! হোরে গেছেন, বাড়িতে আর কেউ নেই। এদিবে 

আমি অমনি একটা! বালিস কাপড় ঢাক। দিয়ে কফিনে পুরে ফেলেছি 

এইতো! গেল কৌশল । এখন তোমার ঘা কোর্তে হবে-বেন্ সাবধা 

হোয়ে কোর্কে ! বুঝলে ? 

মন্। কিকোর্ডে হবে? 
তুফাঁ। ক্ষণেক কান্না, আর জাফর মিঞার কাছে থেকে কিছু টা 

আদায় করা বুঝলে? 

মন্। হী বুঝেছি। এ কাজ ঠিক বোব্ব। 

তুফা। আগি চল্তম। এইবার জাফর মিঞাকে পাক্ড়া কো 

'আনিগে। 

( প্রস্থান |) 
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তুফানি।, চতুর্থ গভাঙ্ক,। 

মন্। (স্বগতঃ) কাজটা কিন্তু গুরুতর হোলো না? বাঁপ্জী খন 
শুন্বে তুখন কি মনে কোর্কেবে? কি আর মনে কোর্কে? খুব চোট্বে 

আর কি? তা গ্রেমেরু দারে সবাই সব করে, আমিও না হয় এই একট 
কোরে ফেলেছি। এতে যর্দি মিনাকে পাই, তা হোলে বাপজীকেও 

থামাতে পার্কো। এই যে জাফর মিএকে নিয়ে তুফানিটা ঝা কোরে 
চোলে এল। (বাটার মধ্যে প্রবেশ।) 

( জাফর, ও তুফানির গ্রবেশ। ) 
তুকা। এতো মিঞা আাশ্্য হবার কথাই । 

জাফ | ভাই তো এ রকম মরা 

তুফা। তীর খুনই অন্যার তোর়েছে। 

জাফ। একটা বারারান শ্তায়রানও হোল না? 

তুফা। ঠিক ভো। এত ভাড়াভাড়ি কোরে কেউ মরে না। 

জাফ। মম্সূর কিকোচ্চে? 

তুফা। তিনি পিতার শোকে উন্মন প্রায়! থেকে থেকে ঘৃতের 

কাছে গিয়ে নিজের মৃত্রু প্রার্থনা কোচ্চেন। আমি ভ্াই তাড়াতাড়ি 

কাপড় দিরে ঢেকে, মৃত দেহটিকে কফিনে পুরে ফেলেছি । 

জাফ। সেটা অত তাড়াতাড়ি না কোরে--আছ সন্ধার সময় 

কোল্লেই হোতো । আমি একবার বন্ধুকে শেব দেখা দেখে নিভুম্। 

তুফা। আহা এমনি ইচ্ছা হয় বটে । সে যাই হোক এখন আগা 

দের যে কথা হচ্ছিল মনসুর সাহেবের ইচ্ছী যে তিনি খুব জাকজমকের 

সহিত পিতাকে কবরস্থ করেন। আপনি তো জানেন তিনি যথেষ্ট 

সম্পন্তির উত্তরাধিকারী হোরেছেন। তবে কিনা নগদ টাকা. কড়ি এখন রা 
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প্রথম অঙ্ক। ভূফানি। 

অধিক নাই, তাই আপনাকে অন্থুরোধ কোত্তে বোলেছেন, আপনি যদি 

কিছু টাকা তার উপস্থিত ব্যয় জন্া__ 

জাফ। অবশ্য! সেকথা তো তুমি আগেই আমায় বোলেছে!। 

আচ্ছা আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এখনি তার স্ুবন্দোবস্ত কচ্চি। 

( বাটির মধ্যে প্রবেশ । ) 
তুফা। এ প্যান্ত তো ভালই চোল্ল। এখন শেষ রক্ষাই রক্ষা। 

বুদ্ধিমানটি আমার সব পণ্ড না করে! যে হাদা, বড় মানুষের ছেলে না হোলে 

ওকে এদ্দিন ভিক্ষে কোরে খেতে হোতো । এখন দেখা যাক কিনারায় 

এসে না ভরাডুবি হয়। 

( বাটির মধ্য হইতে জাফর ও মন্স্বরের আগমন। ) 

জাফ। আহা-_অবস্থা দেখে আমার প্রাণটা যেন কেমন কোরে 

উঠলো । এত শিগগির যে ভায়ার মরণ হবে এ আমরা কেউ ভাবিনি। 

' আজ সকালে অমন সুস্থ দেখলুম, এর মধোই সব শেষ হোয়ে গেল। 

তুফা। এ বড়ই দুঃখের কথা। (ইঙ্গিত) 
মন। (ক্রদনন্বয়ে ) ওহো হো! 

জাফ। মণ্সুর | ক্ষান্ত হও বাবা! মৃত্যুর হাত হোতে রুমের 

বাদ্সারও এড়ান্ নেই। 

মন্। ওহো হো। 

জাফ। মৃত্ভার কালাকাঁল নিচার নেই বাপু? আবশ্তক হলেই 

আসে আর নিয়ে যায়। 

মন্। ও হোহো! 

জাফ। আত্মীয় স্বজন হাজার বুকই চাপড়াগ কেঁদে ফাটিয়েই দিব 

্ সে দকপাতও করে না। 
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তুফানি। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক | 

মন্।--ওহো । গওহো! 

তুফা। শোকটা এঁকে বড়ই লেগেছে ; সহজে শান্ত করা দুষ্কর ! 
জাফ। অবশ্!, তাতো হোতেই পারে। তা বাপু! অতটা না 

কোরে, যাতে ত্রমে ক্রমে শোকটা ভুলতে পারো॥ তার চেষ্টা কোরো । 

মন্। ওহো! ওহো! 

তুফা। মিএ! সাহেব ! এখন ওঁকে কিছু বলা বা প্রবোধ দেওয়! 

বৃথা । 
জাফ। তার্দেখ বাপু! তোমার এই চাঁকরের মুখে শুনে, আমি 

তোমার আপাততঃ খরচের জন্য এই টাকা এনেছি। যাতে খুব ভাল 
রকম কোরে পিতাকে কবরস্থ কোর্তে পার, এ টাকার তার যথেষ্ট 

সম্কুলান হবে। & 

মন্। ওহো হো-ওহো হো-ওহো হো! 

তৃফা। দেখছেন; কবরস্থের কথা শুনে ওর শোকটা কত বেশি 

হোয়ে উঠলো ? 

জাফ। আমি তোমার পিতার কাছে অনেক টাঁকার দেনদার 

আছি। ক্রমে তা পরিশোধ কোর্ব। এখন এই টাকা নিষে আপন | 

কাধ্যোদ্ধার কর। 

মন্। (টাকা লইরা ) ওহো হো! (প্রস্থান) 
তুফা। আহা! শোকে বেচারি চেখে কানে দেখতে পাচ্ছে না। 

জাফ। তুফানি! টাকাটার এক খানা রসি পেলে ভাঁল হোত না? 

তুফা। ওহো হো। 

জাফ। এ পৃথিবীতে কার কথন কি হয় বল! তো যামু না। 

তফা। ওহো হো । 
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প্রথম অঙ্ক । তুফানি। 

জাফ। তুফানি! আমার রসিদ একখানা চাই । 

তুফা। এখন উনি যে রকম শোকার্ত, তাতে এখন রসিদের কথা 

বলা যায় না। একটু শান্ত হোলে, আমি নিজে আপনাকে রসিদ দিয়ে 
আম্বো । এখন আদি! সেলাম । দুঃখে আমার ও বুকটো৷ ফেটে যাবার 

যো গাড় হোয়েছে। ওর কাছে গিয়ে, এক সঙ্গে খুব খানিকটা কাঁদিগে ; 

ওহো হো ! 

( গরস্থান) 
জাঁফ। ছুনিরাটায় কেবল নিপদ,-কেবল নিপদ ! যেদিকে ফেরা- 

যায় সেই দিকেই যেন বিপদ হাঁ কোরে গিলতে আসে । বিপদের ধায়ে 

মানুৰ অস্থির হোয়ে ঘুরে বেড়ার ! 

( একান্তে মিঞ্াজানের প্রবেশ |) 

জাফ। হাঁ আল্লা। একি দেখি? মিঞাজান কফনের ভেতর 

থেকে উঠে এল নাকি? হা থোবা! বেচারির আম্মার কি বিরাম ভোল 

না? মরণের পর মুখখানা কি বিকট ভাব ধারণ কোরেছে! এ ধারে 

এসোনা এধারে এসোনা ! মরা মানুষকে আমি কিছুতেই ছুঁতে পারি না। 

নিঞা। কিহোঁয়েছে হে। এত ভয় কিসের ? 

জাফ। ওই--উখান থেকেই বল দাঁদা। ফিরে এলে কেন? আদার 

কাছে বিদায় নিতে যদি এসে থাক, তা হোয়েছে, এখন সোরে যাও! আর 

বদি ভোমার আম্মার মঙ্গলের জন্যে, নদ্জিদে খোদার নাঁম লওয়াতে-চাও, 

আমি প্রতিজ্ঞা কঙ্চি তাতে যঘাখরচ লাগে আমি নিজে দিয়ে করাবে । 

আর আমার ভর দেখিরো না। আল্লার দোহাই পোরে বাও!। খোদার 
দোহাই কফিনে গিয়ে শোও গে! খুব বড়মান্ধি হিসাবে তোমার কবর 
দেওয়াব। 
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তুফামি। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

মিঞ। কি পাগলের মত বোক্ছে'। যধিও আমি বিরক্ত হোষে 

আস্ছি, বু তোমার কারখানা দেখে হাসি চাপতে পাচ্চি না। 
জাঁফ। ক আশ্চর্যা। মরা মানুষ আবার হাসে? 

মিঞা। একি ঠাট্টা কোচ্চ, না পাগল হোরে গেছো? জ্যান্ত 

মানুষকে মরা বোল্ছে! কেন? 

জাফ। আচ্ছা দাদা! কেন অমন কর? তুমি সত্যি সত্য মোরেছ 

এই মাত্র যে 'জামি দেখে এলুম £ 

মিঞা । কিআশ্চ্া! আশি নিজে কিছুই টের পেলুম না, অথচ 

মলুম? | 
জাক। তুফান গিয়ে খন মআামান্স খপর দিলে, তখনই আঁনার বুক 

থেন ফেটে গেল । 

মিএা। তুমি ঘৃমিয়ে ঘুমিয়ে স্বগ দেখ, না জেগে আছ? আমার 

চিন্তে পাচ্চ না? 

জাঞ। ভোনার চেহারা খানা এখনও কতকটা দেই রকম বটে! 
কিন্তু কে জানে এখনি হরতো মুণ্তি বদলাতে পার? ভূত প্রেত না পারে 

কি? যাই হোঁক্ দাঁদা--কোঁন বিভীবিক মি দেখিয়ে আমীয় ভর দেখিও 

না। একেই তো আমার 

মিঞা । দেখ জীকর! অন্য সমর হোলে আমি এই রহসা নিয়ে 

খুব আমোদ কোর্ঠে পার্ত,ঘ। কিন্তু আমার এই মরণের কথা, আর গুপ্র- 
ধনের কথ| যখন তুফানি বেটা রটিয়েছে, তখন আর আমোদের সময় নেই। 

সে বেটা অতি পাজি, অতি অন্তজ ! নিজের কার্ষোদ্ধারের জন্যে দে বেটা 

সব কাজ কো্ডে পারে। 

জান | কি) হবে কি আমাকেও ঠকালে নাকি 2 আমাকে 
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প্রথম অঙ্গ । তুফাঁনি। 

বাধর নাচালে নাকি? এসতো ভাই তোমায় একবার ছুঁয়ে দেখি-ঠিক্ 
জ্যান্তকিনা। (ছুই) এই তো ঠিক জান্ত তুমি? তবেই তো? বেটা 

তো আচ্ছা ঠকিয়েছে।. তা যাই হোক্ ভাষঈট, এখন আমার টাকা গুলে! 
ফেরৎ পাঁবার কি হবে? আমি যে তোমায় কবরস্থ করবার খরচের 

হিসেবে অনেক গুলো টাকা ধার দিয়েছি । 

মিঞা । টাকা? ওঃ এখন আমি সব বুঝতে পানুম। বেস হোয়েছে ! 

ভোঁমার টাকা এখন তুমি ফিরিয়ে পাবাঁর জন্তে নিজে চেষ্টা কর। আমি 

বেটার নামে কোতোধালিতে গিয়ে মালিস কোরে আসি। 

( গুস্থান ) 

জাফ। তাই তো, পাঁকা চুলো বুড়োকে বেটারা এমনি কোরে 

ঠকালে? কি বাঁদর আমি! পাঁজি বেটা যা বোল্নে তা বিশ্বাস কোলুম ; 

ছি ছি ছি লোকে শুন্লে বোঁলবে কি? ওইনা, মন্স্থরটা আস্ছে? দেখি 

যদি টাকাটাঁর কিছু কিনারা কোর্তে পারি। 

( একান্তে, মুনুস্ররের, প্রবেশ । ) 
মন্। (স্বগতঃ ) এবার আর বুড়ো গফুর যাঁয় কোথা? এই টাকা 

আমার কাঁজ ঠিক 'ভাসিল হবে । 
জাফ। তুমি একটু শান্ত হোয়েছ দেখে আমি বড় সন্থষ্ট হৌলেম। 

মন। না মিঞা সায়েব! পিতৃশৌক এজন্সে ভূুলবোনা ! ওহো হো। 

জাক। হাঁ আমি যা বোলতে এসেছি । আজ যে আঁস্রফি গুলো 

তোঁমায় দিয়ে গেছি__বাড়ি গিয়ে বুঝতে পারুম সে গুলোর অধিকাংশই 
মেকি। তাই এই ভাল আস্রফি এনে সে গুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছি । 

আজকাল বাজারে একদল ভুয়াচোর বড়ই মেফি চালাচ্চে। একবার 
পর! পোঁড়লে ভয় গ খুলে নম শাঁলে ব্টাদের জান দিতে হবে। 
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তুফাঁনি। চতুর্থ গভাঙ্ক। 

মন্। আপনার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ হোলেম | তা এর মধ্যে 

কোন গুলো মেকি, কোন গুলো আসল, তাতো আমি বুঝতে পাচ্ছি না। 

জাফ। সেটা আমি দেখলেই বুঝতে পার্ক! কই দেখি। (তোডা 
গ্রহণৃন্তে ) এতে সব আছে? | 

মন্। হা! 

জাফ। আঃ বাচলুম! রক্ষা হোল। বড় কষ্টের ধন তোমরা, ফিরে 

যে পেলুম এই ঢের। এখন পকেটের ভেতর ঢুকে পড়তো । মন্থর ! 

তুমি পাকা জুয়াচোর ! বেস্বিস্ভে শিখেছ। জ্যান্ত মানুষকে মারা কম 
বৃদ্ধির কাজ নয়? আর, আজ বাদে কাল যে শ্বশুর হোতে যাচ্ছিল, তারও 

খুব খাতির রাখছিলে ? খুব জামাই বেচেছিলুম যা হোক! এখন যাও, 
মানের ভন্প থাকে তো গলার দড়ি দিয়ে, না হয় জহর খেয়ে মরগে। 

(প্রস্থান) 
মন। এ! একি হোয়ে গেল? নিজেদের জালে নিজেরাই পড়্লুম? 

কিন্তু এক আশ্চর্য! এর মধো বুড়ো বেটা সব টের পেলে কি কোরে? 
দেখে তে! । 

(প্রস্থান ) 
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প্রথম অন্ক। তুফানি। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। 

গফুবের ও অগ্ঠান্ঠের বাটির সন্মুণস্থ প্রণ$ প্রাঙ্গন । 

( তুফানির প্রবেশ |) 

ভুফা । কোথায় গেল? সমস্ত জায়গা খুজে এলুম» কোথাও তো 

দেখতে পেলুম না । ওই যে আসছে। 

জিরা 
এই যে? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ? আর দেরি কেন? দিন্, টাকা 

গুলো দিন্ এখন কাধ্য শেব কোরে ফেলি। আম্গর তকে তক্কে আছে, 

সেটা জানেন্ তো । 

মন। তাতো জানি। কিন্তু এদিকে ঘে সব্ধবনাশ হোয়ে গেছে। 

আনার অনৃষ্টে কি আছে তাতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। 

তুফা। কেন? আবার কি হলো? টাকা গুলো আছে তো ? 

মন্। সেই কথাই বল্ছি। ক্ষানিক আগে জাফর ঘিএা ফিরে এসে 

বৌল্লে, যে, যে আস্রফি গুল; দিয়ে ছিয়েছি, ভার "অধিকাংশই মেকি ; সেই 

ভন্য ভাল আসরফি বদলে দিতে এসেছি । আমি তোড়াটা তার হাতে 

দিলুম। মে তথন আমাকে জোচ্চোর টোচ্চর বলে গালাগালি দিলে, আর 

বোলেগেল আমাদের চাতুরি সব ধরা পোড়েছে। " 

তিফা। সত্যি? না ঠাট্টা কোচ্চেন? 

মন। না তুফানি, ঠাট্রা নয় সতি। 

তুফা । ঠিক সত্যি? 



তুফানি। পঞ্চম শর্ভাঙ্ক। 

মন্। হাঁঠিক সতি। আমি তো একেবারে বোকা বোর্নে গেছি 

আর বেস্ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমীর ওপর ভয়ানক চোটুবে! 

তুফা। কে? আমি? ভারি দায়! 'আমি এমন বাঁদর নই! রাগে 

শরীরে মন খারাপ য়! যা ঘটে ঘটুকনা আঘি কেন চটি? মিনা 

বিবি স্বাধীন হোঁক্, বা বাদিই থাকুক; মাস্গর তাকে কিনুগ্, বাঁ নাই 

কিন্তগ ; আমার কি? আমি গ্রাহা করি না। 

মন্। নানা, অমন তাচ্ছল্য ভাবের কথা কোস্নি তুঁফানি। গ্ভাথ 

- ইটুকু নির্বদ্ধিভার কাজ বদি না হোতো, তা হোলে তুই কত সা ঘা 

কর্তিস | এই মিথো মরার ব্যাপাবে আমি যে শোকের কারখানা দেখিয়েছি, 

তাতে পাকা পাকা লোকে ও আমা ধোনে পারেনি | | 

তফা। আরে বাঁপবে, এমন কাজ কি আর কেউ শোর্তে পারে? 

মন। দেখ, তুফানি-_-আামি বুঝতে পাচ্চি, আমি নিন্দের কাজ 

করিছি। কিন্তু তই যদি আমায় কখনও ভাল বেদে থাকিস, তা হোলে 

ষাতে আমার ভাল হয় তাঁই তোর করা উচিত। 

তুফা। আমি মহাশয়ের চির ুতজ্ঞ দ্াস। তনে কিনা আমার অবসর 

নেই । | 

মন্। তুফানি। তোকে আমি এত ভালবাসি 

তফা। আমি তোমার কথায় কান দিচ্চি না । 

মন্। এই উপকারটা আমার কর্! 
তুকা। কিছুতেই না । 

মম্। যদি কিছুতেই তোর মন ফেবাছে না পারি, আমি তা হোলে 

আম্মহন্যা কোর্ব। 

তুফা। স্বছনৌ কর, কেউ বাধা দেবে না। 
৩৫] 



প্রথম অক্ক। তুফানি। 

মম্। তোর মন ফির্কেধ না? 

তুফা। না। 

মন্। এই দেখ্ছিস্_-আমি তরওয়াল খুললুম ! 
তুফা। তাতো দেখ ছি। ? 
ফন্। দি আমার বুকে বসিয়ে! 

তুফা। ষা ভাল বোঝেন করুন| 

মন্। আম আত্মহত্যা কোল্লে ভোর মনে কষ্ট হবে না? 
তুফা। কিছুমাত্র না। 

মন্। তবে বিদায় তুফানি। 

তুঁফা। যে আজ্ঞা প্রভু । 

মন্। কি! 

তুফা। মোত্রে হয়তো শিগগির মরন । অত দেরি কচ্চেন কেন? 
তৃফা। ওঃ বুঝেছি, আমার পোষাক বাক নিবি বোলে তাই আমায় 

ভাড়াতাড়ি মোর্তে বলছিম্। 

তুফা । আমি বরাবর জানি তোমার মুখের সাহস! মাজকাল অনেকে 
কথায় কথায় মোর্বা বলে, কিন্ত কজন মরে তার হিসান রাখেন কি সায়েব। 

( গফুর মিঞার সহিত কথা৷ কহিতে কহিতে আস্গরের প্রবেশ | ) 
মন্। ওকি? গফুর বুড়োর সঙ্গে আস্গর যে! ও নিশ্চয়ই আমার 

মিনাকে কিন্তে এসেছে। হায় হায়। কিহবে? 
তুফা। কি আর হবে? আস্গর সাহেব মিনাকে কিনে নিয়ে যাবে। 

বেদ্ হবে, উত্তম হবে। আনার খুব আহলাদ হোচ্চে। এ তোমার 
বোকামি আর ধৈর্য না ধরবার ফল। 

নন্। এখন আমি কি করি? একটা পরামর্শ দেনা তুফানি। 
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তুফা। আমার কাছে আর কোন পরামর্শ নেই। 
মন। আচ্ছা নাই থাক্, আমার আছে। আমি গর সঙ্গে একটা 

ঝগড়া বাধাইগে। 

তুফা। ভাতে তোমার কি লাভ হবে ? 
মন্। তবে বল্কি হোলে আম্গরের কাঁজে বাধা পড়ে? 

তুফা। আচ্ছা এবারও মাফ, করলুম। এখন সোরে যাও, আমি 
ওর মনোগত ভাবটা বুঝি! 

( ননুুরের,. প্রস্থান) 
গফুর। (আস্গরের প্রতি ) তোমার লোক এলেই সমস্ত মিটুবে। 

( প্রস্থান। ) 

তুফা। 'আস্গর লাহেবের মতলব মাটি কর্মে হোলে, কোন গতিকে 

ওর বিশ্বাসপাত্র হওয়া চাই। তা ব্যতীত মার অন্য উপায় নাই। 

( প্রসারণ ) 

আস্। খোদার দয়াম্্ কার্য্য সিদ্ধ হোতে আর বিলম্ব নাই। এতে 

আর কেউ বাধা দিতে পার্ধে না। যে যত মংলবই আটুক্ না, মিনাকে 

আর নিতে পাচ্ছে না। 

তুফা। (নেপথ্যে ) খুন কোল্লে ! খুন কোল্পে! কে আছে বন্দ 

কর। উহ্হ্হ! দুর নরাধম। ছুর পিশাচ । 

আস্। একি গোলমাল ? কে কাকে খুন করে__ 

(ছিন্ন ভিন্ন বেশে রক্তাক্ত কলেবরে তুফানির বেগে প্রবেশ।) 
একি ? কে তোমার এ দুর্দশা কোল্লে ? 

তুফা। হার হায় সাহেব! লাঠির বাড়ি প্রায় ছুশো ঘা মেরেছে। 
আম্। কে? 
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ভুফা। আরকে? 55 

আম্। কেন? 

তুফা। বিনা কারণে, গলা ধাক্কা মেরে আমায় তাড়িয়ে দিয়ে; আবার 

পেছনে পেছনে এসে, লাঠির বাড়ি আমার হাড় গুড়ো করে দিয়েছে । 

আস্। ছিঃ এ কাজটা তার ন্ভাল হয় নি। 

তুফা। আপনিই বুঝন্! আমি কিন্তু সাহেব এর শোঁধ না নিয়ে 

সহজে ছাড়বো না। হারে নিষ্ঠঠর। হারে পাষণ্ড! টাকর বলে কি 

আমার আত্মসম্মান বোধ নেই । এতদিনের বিশ্বাসী চাকরকে কিনা এই 

রকম পারিতোধিক দিলে ? এর প্রতিশোধ আমি নেবোই ! কোন্ বিবিকে 

কোথার ভালবেসেছো, আমি তাকে এনে দেবো £ দিলুম আর কি? 

এখন এসনটী কোর্ধ, যাতে সে তোমার ভাতে না পোড়ে, অন্তের হাতে 

পড়ে । এ কাজ আমি কর্বাই__কর্কই _-কর্রদট | | 
'আস্। তুফানি! আমার কথ! শোন্। রাগটাকে একটু থানা । দ্যাখ, 

আমি তোকে বড পছন্দ করি। আমার বরাবর ইচ্ছে, যে চ্তোর মত 

একজন চতুর ও বিশ্বাসী চাকর আমার কাছে থাকে । তোর যদি পছন্দ 

হয় তো বল, আগি এখনি তোঁকে বাহাল করি। 

. তুফা। আমি এখনি প্রস্তুত আছি। আপনার কাছে থাকৃতে পেলে, 

খোঁদার দৌয়ায় অত্যাচারী মনস্র সাহেধকে বেস্ শিক্ষা দিতে পারবো । 

আর কৌশলে আপনার হাতে মিনা নিবিকে-_ 

'আস্। সে কাজ মিটে গেছেরে তুফানি। এইমাত্র তাকে আমি 

কিনে নিয়েছি । | 

তুফা ।: তা হোলে মিন! বিবি এখন আপনারি ? 

দ্। আমার তো বটেই। কিন্তু ইতি মর্ধো, বাবা এক চিঠি 
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লিখেছেন, যে তিনি জৈনবীর সঙ্গে আমার বিবাহ সন্বন্ধ ধার্য কোরেছেন। 

তিনি যাতে টের না পান,,সথচ আমার কার্যোদ্ধার হয়, সেইজন্য বেনা- 

মিতে আঁমি মিন্দকে কিনিছি। বুড়ে। গফুরকে বলা আছে, আমার লোক 

আমার এই আংটি নিয়ে এলে তার সঙ্গে মিনাকে পাঠাবে । এখন কথা 

হোচ্চে মিনাকে কোথায় লুকিয়ে রাখি ? 

তুফা। কোথায় রাখবেন তারি জন্যে ভাবছেন? হা হাঁহা। এই 

সহরের বাইরে আমার এক আক্মীরের বাড়ী আছে, সে স্থানটি বড় নিষ্জন |. 

আমি এখনি সে বাড়িটা কিছুদিনের জন্ত আপনাকে দেওয়াতে পারি । 

সেইথানে বিবিকে রাখুন কেউ জান্তে পার্কে না। ৃ 

আম্। বটে? বেস বেস! মাহা তুকানি, চাকরি নিতে না নিতে, 

তুই আমার বড় কাজ কলি । এখন তবে এই আংটিটে নে। গফুরকে 

দিলেই সে তোর সঙ্গে মিনাকে পাঠাবে। তাকে নিয়ে, বরাবর তোর, 

আত্মীয়ের দ্বরুন সেই বাড়ীতে রেখে এসে আমায় নিয়ে যাবি। টুপ! 

জৈনবীটা আসছে! 

( সথিগণ সহ জৈনবীর প্রবেশ । ) 

আপন সুখে সাই সুখী, গর কাঁদে ক।দুক। 

আপনি রচ্লে বাপের নাম, পর মরে সরক ॥ 

নিজের পায়ে ফুটুলে কাটাটি 

কতই উহ_-কতই আহা--কি ফাটাফাটি র 

হেথা পরের বুকে শাশিত ছোর! বিধছে তো বিধুক। 

কে জালে তীর মরণ বাচন, কার কি তাতে ছুংখ। 
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জৈনবী। আঃ! এই যে আস্গর ? আন্গর বড় ভাল খপর আছে! 

এখন তুমি ভাল বল তবেই ভাল। 
_আস্। খপরটা জান্তে পাল্পে, তবে তো ভাল কি মন্দ বিচার হবে। 

জৈনবী। আমার সঙ্গে মসজিদ পর্যন্ত চল, আমি তোমায় বোল্তে 
বোল্তে যাই। 

আস্্। (জনাস্তিকে তুফানির প্রতি ) তোমার কাজ যত শীঘ্ব পার 
কোরে নাওগে। | 

( তুফানি ব্যতীত সকলের প্রস্থান । ) 

তৃফা। কার্যাতো কোর্বই ! এখন কার জন্যে যে কোর্ব, তাতো যাছু 

বুঝলে না। অদেষ্ট জোরটা আমার দেখছি খুব। মনিব সাহেব এ কথা 

শুনে একেবারে আহ্লাদে আটখানা| হবে এখন। যে পথ দিয়ে বিপদ 
আস্বার ভয়, সেই পথ দিয়েই সম্পদ্ধ এল! একি কম ভাগ্যের কথা। 

এ কার্য হোলে, আমি একটা ভাপ দরের শিরোপা নেবো, আর একটা 

জয় পতাকা নিয়ে বেড়াবো, তাতে লেখা থাক্বে_প্জয় চতুর চুড়ামণি 
তুফানি সাহেবের জয়।” হা হা ভা! (গফুরের দ্বারে আঘাত করিতে 
করিতে ) ওহে গফুর মিএথা ! গফুর মিঞা! ও গফুর যিঞা। 

গফুর। (নেপথ্যে ) কেহে? (বাহির হইয়া )কি চাও? 

তুফা। এই আংটি! বুঝতে পেরেছো-_কি চাইতে এসেছি ? 

গকুর । ভা এ আংট আমি চিনি। ভুমি একটু অপেক্ষা কর 
আমি বার্দিকে এনে তোমার হাতে পিচ্চি । 

( জনৈক পত্রবাহকের প্রবেশ । ) 
পররবাহক | হা মহাশয় ' অশ্গ্রতক কোরে বোল্তে পারেন, গফুর 

মিঞা এখানে কোথায় থাকেন? 

ণী 
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গফুর । কেন? কি দরকার? আমার নাম গফুর মিএ। 
পত্রবাহক। আপনার নামে এই পত্র আছে আমি পেশোর থেকে 

আস্ছি! (পত্র প্রদানঞ ) 

“গফুর। (পত্র পাঠ) 

“খোদা তাল্লার দোয়ায় খবর পাইলাম, বহুদিন পূর্বে বেদিয্ররা আমার 
যে কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই কন্যা নাকি মিনা নাষে 
আপনার বাদি হইয়া আছে। অনুগ্রহ করিয়৷ তাহাকে রাখিবেন, ফোন 

মতে হস্তান্তর না হয়। আঁমি অতি শীঘ্র আপনার ওখানে পৌঁছিয়। 
কন্যাটিকে গ্রহণ করিব। এজন্য আপনি ষথেষ্ঠ পুরস্কৃত হইবেন। 

সরদার সরিফুদ্দিন খাঁ পেশোর | 

 স্বগতঃ ) বেধিয়ারা কিন্তু বোলেছিল ষে শিগগির একজন এনে 

যথেষ্ট মূল্য দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে মাবে। ঠিক্ তাইতো ঘটুলো। আর 
একটু হোলেই হয়তো সব খোয়াতুম। পেশোরের সরদার! তার অনেক 

টাকা। (প্রকাশে) দেখ, তুমি যদি আর একটু বিলম্বে আস্তে, তাহোলে 
এত পথ আসা বৃথা হোতে|। এই ভদ্রলোকটি এখনি সে মেয়েকে নিয়ে 

যেতো । আর ভয় নাই, এখন আমি তাকে থুব ষত্রে রার্খবো । ( তুফানির 
প্রতি ) তুমি ত চিঠি শুন্লে? যে তোমায় পাঠিয়েছে, তাঁকে বলগে ষে 
আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোর্তে পাল্লেম না, তিনি যেন এসে তাঁর টাকা 

ফিরিয়ে নিয়ে যাঁন। 

তুফা। কিন্তু এটা তাঁকে অপমান করা হোচ্চে? 

গফুর । কি কোর্কো ! আমি নাচার। 

( গফুর ও পত্রবাহকের যথাস্থানে প্রস্থান। ) 

তুধা। (স্বগতঃ ) পত্রথানা কি অণুভক্ষণেই এসে পড়লো । আমার 
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সকল আশা নই কোল্লে ? এমন সখের আরস্তে এমন হৃঃখের শেষ প্রায়ই 

দেখা যায় .না।, 

€ হাসিতে হাঁসিতে মনন্তরের 'প্রবেশ।) : 

এত আহ্লাদ কিসের ? 
মন্। দীড়া, আগে হেসেনি ; তারপর বোলছি রি, 

ভূফানি। বেস-বেস্। খুব কোদে-হাসি এস; আমাদের ভারি 

আহলাদের সময় হোয়েছে। | 

মন। তাই তো হোয়েছে। আর.আমার দোষ দিতে পার্বিনি। 

আমি যা মজা কোরেছি আর কৌশল খেলেছি-_তা কেউ কখনও পারে 
না পার্কে না। এমন মখলৰ কোরে কাজ কোর্তে বোধ হয় তুইও পারিস্ 
না। 

তুফা। কি বিশেষ মত্লবটা শুনি । | 

মন্। গফুরের সঙ্গে আস্গরকে দেখে আমার বড়ই ভর হোয়েছিল। 

অনেক ভেবে চিন্তে, শেয এমন মতলব বার কলম, যা শুন্লে তুই আমায় 
কাদে কোরে নাঁচবি। 

তুৃফা। বাপারটা কি? শুনিই না। 

মম্। অত উত্তলা হোসনি-ঠাণ্ডা হোয়ে শোন। আমি গফুরকে 

এমন এক খানা চিঠি লিখলুম--ধেন পেশোরের কোন বড় সরদার তাকে 

লিখছে। তাতে লিখে দিলুম, যে বেদেরা তাঁর এক মেয়েকে ছেলেবেলায় 

চুরি কোরে আনে_-এখম তিনি কোন গতিকে টের পেয়েছেন যে-সে 

মেয়ে ওর কাছে আছে। মেপে যেন হস্তান্তর ন! হয়, তিনি শিগগির এস 

এক রাশ টাকা দিয়ে মেয়ে নিয়ে যাবেন। 

: তুফা। বাহবা বুদ্ধি । 
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তুফানি। পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। 

মন্। 'আর আসল মজাটা এখন ও গুনিস্নি__সেটা শোন্। পত্র 
বাহকটা যখন চিটি দেয়, তখন নাকি সেথায় আস্গরের একটা! লোক 

মিনাকে নিতে এসেছি । যখন গফুর মিঞা! বোল্লে--তাঁর মনিককে 

টাক্ষা ফিরিয়ে নে যেতে বলিদ্, তখন নাকি তাঁর মুখ খানা বেঁকে চুরে 

একেবারে বেয়াড়া বেঢং হোয়ে গেছলো। কেমন ? কেমন মুজা? 

তুফা। মজা কত? আমি যে তেমন বিদ্বান নই-_নইলে তোমার 
বুদ্ধির প্রশংসা কোরে এতক্ষণ একট! কবিতা লিখে ফেলতুম। তা নাই 

পারি, কিন্তু তার অচটা দ্িই ! শোনো, তোমার বুদ্ধি সদ্ধি কিছুই নাই_- 
ভোমার মাথা খারাপ! তুম জড়ভরত, তুমি গরু গাধা বাদর ৷ কাজ 

পণ্ড কর্ধার জাদি। 

মন্। ওকি? এত বাগ কেন? আমি কি খারাপ কাজটা করিছি ? 

তুফা। আহা! কিছুই খারাপ কাক করনি। তা না কোরেছো, না 

কোরেছো, অনুগ্রহ কোরে আমার পাছু পাছু এসো না। 

মন। এ রহন্ত ভেদ কোর্ডে তুই বেখানে যাবি, আমি গেই খানে 

ষাবো। 

তুফা। বটে! এত জোর? দেখিতো কেমন কোরে আমার স্ঙ্গে 

আম্তে পারো ! 

( বেগে প্রস্থান ) 

মন্। ওই তো লম্বা লম্বা পা ফেলে পালালো । কি দুরর্ট! ও 

অমন কোল্লে কেন ? কি অন্যায় যে করিছি. তাতো বুঝতে পারুন না। 

( প্রস্থান ) 
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প্রথম অন্ক। তুফানি। 

কৈনবী ও সথিগণের প্রবেশ ও গীত। 

গীত। 

আমাদের একটী কেবল নাই। 

যেটী থাকলে থাকতো সকল মেইটা কেবল চাঁই। 

সাগর মেচা একটী রতন সাতটা রাজার ধম, 

এক শ্বোয়ামী মাথার মনি সতীর সার ভূষণ ) | 

এক তপনে অ ধার হরে দ্বিতীয়টি নাচাই। 

সেই একটি পেলে হৃদ ঢেলে পাচ্ছে পাছে ভার ধাই। 



দ্বিতীর অঙ্ক । 
স্প্জ্পা্ী নিত পা ৬ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

_পথপার্থস্থ স্থান। 

( তুফানির গ্রবেশ। ) 

তুফা। মনিবটে যে রকম বোঁকা চণ্ডি, তাতে আর ইচ্ছে করে না যে 

তার জন্তে বাজে থাটুনি খাটি। কিন্তু এর ভেতর একটা কথা হোচ্ষে 
এই যে--মহা কৌশলি বোলে আমার ষে নামট! রোটে গেছে, সেটাতে 

পাছে কোন দাগ লাগে। আচ্ছা তবে আর একবারও দেখা যাক, এবার 
যদি পও হয়, তা হোলে আর না--আর এ কাজে এগুবোনা। এবার থে 

মতলব এটেছি, তা সিদ্ধ কোর্ভে হোলে, আম্গরকে দম্ দিয়ে ছুই এক 

দিনের জন্তে মিনার পাছু ছাড়া কোর্ডে হয় । দেখি এখন আস্গর সাহে- 
বের দেদ্টা বজায় আছে কিনা ? 

| ( আস্গরের প্রবেশ ) 

সাহেব! গফুর মিঞ1 ভারি ঠকিয়েছে। 

আস। আমি তার মুখে সব গুনেছি । আরও গুনেছি, যে, সে চিঠি 
পাঠানো মন্নুরের চাতুরি | 

হুফা। এয? বলেন কি? এমন ব্দমাইসি? 

আস। হা॥ কিন্তু বুড়ো গফুর তা কিছুতেই বুঝবে না। 
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ছ্বিতীর অঙ্ক। তুঁফানি। 

তুফা। তবেই তো! বুড়ো এখন থেকে /তা খুব সাবধানে চল্বে ? 
আদ। দ্যাথ তুফানি, এই ধা! থেয়ে আমার মনে হোচ্চে যে 

মিনাকে পাবার জন্যে যদি তাকে বিঝাহ ও কোরে হয় তাও কোর্ক ! ৃ 

তুফা। বলেন কি? বিবাহ কোর্কেন? 

আস । তার পূর্ব চরিত্র সম্বন্ধে যর্দি কোন সন্দেহ না থাকে, 

হোলে বিবাহ কোর্ক । 

তৃফা | পূর্ব চরিত্র সম্বদ্ধে বোলছেন-_ 

'আস। ওকি তুফানি? চরিত্রের কথায় তুই অমন কোরে ক 

কচ্চিন্ কেন? কিছু জানিস্ নাকি ? 

তুফা। আজ্ঞে না। আপনি হঠাৎ ষে রকম চম্কাচ্চেন, তা 

'আমার পক্ষে চুপ কোরে থাকাই উাঁচত! 

আন। তাহবেনা। কিজানিস্ বল্। 

তুফা'। মনিবের হুকুম অমান্ত করায় অধন্্ন আছে, কাজেই বোল; 

হোলো। দেখুন ওই মেয়েটা 
আন । থাম্লি কেন? বল্। 

তুফা। কি আর বোল্বো সায়েব। ওর যে সরলতা দেখেন, সে 

সরলতা নয় মহা গরলতা। অণের জন্য আত্ম বিক্রয় করাটা ওর ব্যবসা 

আস। কি বলিন রে তুফানি? আমার যে সহঙ্গে বিশ্বাস কো? 

প্রবৃত্তি হয় না। |... 

তুফা। না হয়না কোর্ডে পারেন। আমার তাতে বিশেষ ক্ষ 

বৃদ্ধি নাই। ভাল বোধ করেন বিবাহ করুন। লোকে কিন্তু বোল 

ছাড়বে না যে, আপনি একটি প্রকাগ্ত বেহ।কে ঘরে এনেছেন । 
আদ। ওঃ! কি প্দারণ কথারে তুফানি ? | 
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তুফাঁনি।, প্রথম গ্ভীঙ্ক। 

তুফা। ( শ্থগতঃ ) টোপ গিলেছে। এখন গাথ তে পাল্লে হয়। 

আস,। ওঃ: ! কি দুঃখের বিষয়! 

তুফা। তবে আপনি কি-_ 

আস। তুই একবার আমার বাঁড়িতে য। দেখি, যদি কোন চিঠি এসে 

থাকে নিয়ে আসবি!  (তুফানির প্রস্থান) (স্বগতঃ) এমনি কোরে 
ছঁড়িটা লোককে মজায়? তুফানির কথা যদ্দি সত্য হয়, তা হোলে বিষের 
কলসের মুখে যে ক্ষীর থাকৃতে পারে, সেট। তে! অসম্ভব বলা যায় লা'। 

€ মন্স্ুরের প্রবেশ । ) 

মন। ওহে আসগর ! তোমার মুখ খান! অমন কারো কীদো কেন 

হে? 

আস । আমি কাদে কাছো £ 

মন্। হা তুমি! 

আস্। আমার কাঁদো কাদো হবার তো কোন কারণ নাই। 

মন্। অবিশ্তি, মিনা বিবিতো৷ একট। কারণ হোঁতে পাঁরে ? 

আস. । অত তুচ্ছ বিষয়ে আমি মন দিই না। 
মন্। এখন তাকে পাওয়া ছুফষর বোলেই যা বল, “নইলে তাকে 

পাবার জন্যে তৌ৷ ব্ছুৎ চেষ্টা কোরেছ । 

আস, চেষ্টা করি আর না করি, কিন্তু সেই স্থুত্রে তোমার চহুরতায় 

ঘ্ণাবোধ হোয়েছে। | 

মন্। আমার চতুরতা? 

'আস্। হা! গো মহাশয় হা! ! আমি সব জান্তে পেরেছি। 

মন্। কি জানতে পেযেছো? 

আল গোড়া থেকে শেষ পধ্স্ত সব। 
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ছিতীয় অঙ্ক । তৃফানি। 

মন্। তুমি কি বোলছে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নাঁ। 
আস্ । বোঝে। আর না নোঝে৷ আর 'তোমার কোন ভয় নেই 

ও সম্পত্তি নিয়ে আমি আর তোমার সঙ্গে লড়াই কোর্ঠে চাই না 

প্বন্চরিত্র রমণী আমার প্রিয়-_অনচ্চরিত্র চক্ষু গুল! 

মন্। আন্তে--আস্তে-আন্গর ! অত এগিও না। 

আস. । আমি ঠিক্ শুনে তবে ওকথা বলেছি । 
মন্। যে তোমায় বোলেছে-_সে অতি পাজি, অতি নচ্ছার, আও 

বদমাইস. ! মিন! অনিন্দ চরিত্র ! আমি তার হৃদয় ভালরূপ জানি। 

আস.। আমায় তুফানি বোলেছে । সে রমণীর চরিত্র খুব ভাল" 

জানে । 

মন। কে? তুফানি? 

ই তুফানি । 

মন। সেষযদ্দি এ কথা বোলে থাকে, আমি একশো আস্রফি বাজি 
রাখছি, আমি তার মুখের কথ! মুখে ফিরিয়ে দেবো । 

আস্ । আমি দুশো আস.রফি বাজি রাখছি, তার কথা সে কিছুতেই 
ফেরাবে না। 

মন। না কোল্লে আমি তার হাড় গুড়ো কোরে দেবে|। 

আস.। কোল্পে আমি তার দুকান কেটে নেবো । 
( তুফানির প্রবেশ ) 

মন্। এট যে পাজি হারামজাদ । 

তুফ! । কি হোয়েছে ? 
মন। গরিব অবস্তায় মাছে বোলে, তুই পাঞ্জি নাকি ধিনাকে 

উনি বোঁলেছিন।। 
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তুফানি। প্রথম গরভাঙ্ক। 

তুঁফা। ( জনান্তিকে ) সাবধান! গন্পট! আমারই তৈয়েরী। 
মন্। * ওসব ইিত বুঝি না। রহস্য নয়! তোর কোন কথা শুন্তে 

াইনি। আমার সহোদর হোলে আজ তোর রক্ষা ছিল নাঁ। এখন, 

বল্কি বলিছিস,? 
তুফা। আমার সঙ্গে মিছে বিবাদ কোর্কেন না । এখনি চোলে 

নাব। 

মন্ । এখান থেকে একটি পাও নোড়তে পাবি না। আগে বল্ 

বীকার কর্ । 

তুফ1। (জনান্তিকে) আ: কেন অমন কোচ্চেন? ওটা! একটা 

গামার কৌশল ! 

মন। শিগগির বলকি বোলেছিস! আমি এখনি শুন্তে চাই। 
ভুফ।। | জনান্তিকে ) যা বোলেছি তা ভালর জন্যে বোলেছি, মিছে 

রগে সব নষ্ট কোর না। 

মন্। ( তরবারি খুলিয়। ) তোকে বিশেষ শিক্ষা দেবে 

আদ. । (োমাইয়া) বড় বেশী বাঁড়া বাড়ি হোচ্ছে মন্সুর | রাগটাকে 

একটু থামাও । 

তুফা। (স্বগতঃ) এমন গোবর ভরা মাথা-_কেউ ছুনিয়ায 

'দখেছে? 

মন্। ওকে কেটে ফেলে তবে রাগ থামাবো ! 

মাস। আমার সম্মুথে ওর ওপর কিছু বেশী বাড়াবাড়ি কোচ্চ ! 

মন্। কি? আমি আমার নিজন্ব চাকরকে শামন কোর্তে পাবনা ? 

আস । কি? তোমার চাকর? 

তুফা। (শ্বগত; ) এই ৷ সব ভণ্ডুল কোল্লে 
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দ্বিতীয় অস্ক। তুফানি। 

মন্। ওকে খুনই করি আর ষাই করি তোমার কি? ওতো আম 

চাঁকর? 

আস । এখন আমার চাকর ! 

মন্। এ বড় তানাসার কথা ! ও তোমার চাকর কি কোরে হোলে 

তবে বুঝি 
তুফা। ( জনান্তিকে ) আঁঃ কি করেন ? 

আস.। ওকে আজ তুমি সামান্ত দোষের জন্য তাড়িয়ে দেওনি? 

মন্। কি দোষ? 

আস.। তাজানি না! তার ওপর মেরে আদ্মরা' কোরে ছাড়নি : 

মন্। কথন না! আমি তাড়িয়ে দিয়েছি? আমি মেরেছি? এক 

নিয়ে হয় তুমি আমায় ঠাট্টা কোচ্চ, আর না হয় ও তোমায় ঠা 
কোরেছে। 

আস । একিরে তুকানি? তোর সব কথাই নিছে 
তুফা। উনি কি বলেন-তাই ওঁর ঠিক নেই। ওঁর মম: 

শক্তিটা__ 

আস্। উন্দ। চিহ্ধ ভাল নয়! এনিশ্চয় তোর কোন কৌশৎ 

যাই হোক, মিনা সম্বন্ধে বে কথা বোলেছিম্, সে কথা যে এত সহজে মি। 

বুঝতে পালে এই ঢের। যাঃ-_তুই সহজেই ছাড়ান পেলি। পাঁজি বে 
চূড়ান্ত ঠক ! ৰ 

ূ € প্রস্থান। ) 
তুফা। বেস্ কাজ 'কোল্লে সায়েব! মতলব কোরে তার বিশ্ব 

হলুম, মিনাবিবিকে হাতের কাছে নিজে এলুম ; আর কোথা আছে ? ভওু 

মনিব আর থাকৃতে পারেন? এক চিঠি পাঠিয়ে সব তুল কোল্পেন। ত 
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তুফানি। প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

পর, যদিও মতলব কোরে তার ভালবানাটা ঠাণ্ডা কোচ্ছিলেম, দয়াময়ের 

ত| সইলেচ না; এসে আবার জালিয়ে দিলন। কত ইঙ্গিত করুম, কত 
আড়ে আড়ে বলুম__কে তা শোনে ? কৌশলট সমস্ত গ্রকাশ কোরে দিয়ে* 
ভবে গাচলেন। অদ্ভুত জীব ! বাদশার চিডিয়া-খানায় থাকবার যোগ্য ! 

মন্। তা, আমি কেমন কোরে বুঝবো যে এসব তোর «কৌশল? 
মামায় আগে ভাগে একটু বোলে রাখলেই তো হোতো৷? 

তুফা। এবার তাই হবে। এখন এক কাজ করুন দেখি । 
মন। কিকোর্বো? 

তুফা। তোমার বাপের সঙ্গে মিল কোরে ফেল" দিকি । 

মন্। তা হোয়েছে। 

তৃফা। সেতো তোমার হোয়েছে-আমার এধন কি হয়? আমি 

যে তোমার জন্তে তার মরণ রটিয়েছিন্গ, তাতে তিনি ভারি চোটে গেছেন । 
সুড়োর! মনে করে, তাদের মরণ রোটুলে বেশিদিন তারা বাঁচে না। তাই 
মহা রেগে কোতোয়ালিতে আমার নাঁমে নালিস রুজু কোরেছেন। এখন 
আমায় যদি জেলে গিয়ে পচতে হয়, তো তোমার কাজ কে কোর্কে? 
তাই বলছ, যাতে এ যাত্রা আমার তিনি মাক করেন, তার চে করগে। 

মন্। আচ্ছা তা আনি কচ্চি। কিস্তু আমার কাঁজটা-_ 

তুফা। তাহবে! নাহোলে কি মামি এত পরিশ্রমের পর অম্নি 
অম্নি ছেড়ে দেবো? ( মন্সুরের প্রস্থান | ) 

( স্বগতঃ) এখন "ছুই একদিন একটু জিরোতে পার্ধধো! আস্গর 
এখন আর কিছু কোর্ে পাচ্চে না। গফুর-বুড়ো মিনাকে এখন চোখে 

চোখে রাখ বে। 

(প্রস্থান ।) 
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দ্বিতীয় অঙ্ক । তুফানি। 

দ্বিতীয় গর্ভস্ক | 

( গফুর মিঞার বাটা সম্মুখ । ) 

( পলটুর বেশ । ) 

পলট্ু | 

আমিও তুফানে পোড়তে পাবো না। শা দিয়ে ফেলে আচ্ছা বিপং 

পোড়েছি। খুলে বোল্তেও ভয় হয়, পাছে “না” বোলে ফালে; তা 

আগে মজিয়ে নিয়ে তবে চেনা দ্বেবো । কিন্তু আর যে সয়না ! এই বে ও 

আস্ছেন। 

( তুঁফানির প্রবেশ |) 

গীত । 

তৃফা। এই যে আমার চ্যা'ড। ইয়ার চকচেকে টিকন্। 

কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ? 

কেন? ছায়ার মত তোমার সাথে আছি তো সর্বক্ষণ 

তিক ..:5555578 কেই চোখে তো ঠেকে ন।, 

পল্ট, | ন ঠেকাঁলে ঠেক্বে কিসে চোখবে বকে না; 

তুফা। আমি বকা চোরা নইযে নিজে, হধুই গোগ্গায় মন। 

পল্ট,। বটে? এঠই কি হজন? 

পল্ট,। 

বল, তা হোলে নয় হই রমণী- তোমার মন মতন ॥ 

তুফা। গ্যাখ, পল্টু ইয়ার! তোর ভাই মেয়ে মান্থুষ হওয়াই উ 

ছিল। 
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ভুফানি। দ্বিতীয় গর্ডাঙ্ক । 

পলটু। কেন? 
তু্ষা। তোর এমন রূপ, এমন ঘিষ্ট কথা, এমন টলটোলে চাউনি, 

টল ঢোলে টং, এমন গ্লীচনের মত চলন, এ সব পুরুষে মানায় না। 

পল্টু । 1! হোলে এক কাজ কোর্ডে হয় ! 

তুফা। কি ব্লদেখি? 

পল্টু। খোদার কাছে বর নিতে হয়, ধিনে পুরুষ মানুষ আর রেতে 

মেয়ে মানুব। দিনে বন্ধু হোয়ে সাথে সাথে থাকা, আর রেতে তোমার 
সেবা করা । 

তুফা। আমার? 

পল্টু! তা না তো আর কার? হোমার ঘত বদুধু ছুই সমান 
ঢংয়ের মানুষ পাবে কোথা ? অনেক ভাল বন্ধু-বধুগিরি কোত্ডে পারে না। 

আর অনেক ভাল বধু, বন্ধুগিরি কণ্ডে পারে না তাতো জানো ? 

তুফা। ভাল এই কথ! রইলো, তুই খোদার কাছে বর নে। আমিও 

বধু আর বন্ধুগিরি--পাকা কোরে শেখবার চেষ্টার ফিরি। 

পল্টু। তা ফির্ভে হবে না_যা আছে তরি ধাকা সাদলানো দায়! 

তুকা। সেটা কি কোরে বুঝলি ইয়ার? | 

পল্টু। তাই বদি না বুঝবো, তবে মার যোর়ান ইয়ারের সঙ্গে জুঝতে 

এসেছি কেন? | | 

তুফা। জুঝতে সবাই আসে, কিন্তু পাল্লা দেবার সময়ে পেছোর, 

তার কি? 

পল্টু। কে পেছোয় তা বোঝা যাবে। 
তুফা। সে বেন! এখন তবে কোথায় যাচ্চিদ্ যা, আমি হাতের 

কাটা সেরে দেখ! কোর্ব 
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দ্বিতীয় অন্ত তুফানি।, 

পল্টু। আজ মিছে কথা হোলে কিন্তু বরখাস্ত কোর্ক। 
তুফা। তা করিস্ ইয়ার ।__ | 

( পল্ট্রগ্রস্থান।) 
(স্থগতঃ ) পল্টুটা বেশ! যতক্ষণ কাছে থাকে, ততক্ষণ যেন বড়ই 

আরাম বোধ হয়। 

( পারন্ত দেশীয় ব্যবসারীর বেশে মন্সুরের প্রবেশ ) 
মন্। কেমন মানিয়েছে তুফানি? | 
তুফা। বেস্ মানিয়েছে! তা সুধু পোষাক মানালে তো হবে না। 

এখন কাজ করা চাই। এবার যদি ভণ্ড,ল হয়, তা হোলে কিন্তু বোল্তে 
পার্ধে না যে আগে থাকতে আমায় বলিনি কেন? 

মন্। তা বোলবোনা । 

তুকা। আচ্ছা, যে রকম যা বলতে কইতে হবে সব মনে আছে তো ? 

মন্। তা আছে। আচ্ছা তুই বুড়ো গফুরুকে ভোলালি কি কোরে ? 

তুফা। বুড়োর চোখে ঠিক্ ধুলো দিয়েছি। গিয়ে-মিঠে মিঠে কথার 
বোঝালুম যে, তার চারি দিকে শক্র। বিশেষ সাবধান না হোলে, তার 

বাদিটাও হাত ছাড়! হবে, টাকা গুনোতেও ফাকি পোড়বে। এই কথা 

থেকে আব্রন্ত কোরে ক্রমে, ছনিয্ার লৌকের শঠতা, জাল, জুচ্চ,রি, 

বর্মাইসি সম্বন্ধে নানা কথা কইক্চে লাঁগলুম। অবশেষে যখন দেখলুম-- 

বুড়ো আমায় একটু একটু বিশ্বীদ কোত্ঠে লাগলে!, তখন বল্পুম আমার কিছু 

নগদ টাকা, গহনা গাঁটি, এলবাঁং পোষাক আর কিছু জমি জারাত আছে । 

আমি সেই সব নিয়ে তার কাছে এসে বাস কোর্তে চাই। ছুনিয়ার 

লোককে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। তখন বুড়ে। ভারি সন্থষ্ট হোয়ে 
তার নিজের গল্প মক কোন্লে। তাইতে বুঝনুম, বে তোমার মিনার 
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তুফানি। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। 

সঙ্গে কিছু দিন একর বাস করবার স্থযোগ হবে। এখন গল্পটা সব মনে 

আছে «তো? | 

মন। বেস মনে, আছে | ছুছুবার যে গল্প বোলেছিস্, তাকি আমি 

ভুলি? | 
তু্কা। তবু আর একবার বোলে যাই শোনো । গফুরের আদ নাম 

মহবুব ? হিরাটে যখন বিদ্রোহ হয়, তখন এঁ মহবুবকে একজন বিদ্রোহী 

বোলে ধরবার চেষ্টা হয়। কাজেই বেচারি স্ত্রীও একটা কন্ঠা সন্তানকে 
রেখে রাত্রে দেশ থেকে পালায় । কিছুদিন পরে স্ত্রী কন্ঠাটী মারা ঘায়। 
তখন বুদ্ধের এই খানে এসে বাস করবার সংকল্প হয়। ওর এক ছেলে, 

তার নাম মেহের, তার বয়ন তখন সাত ব.সর | হাঁদা মোল্লা নামে এক 

জন্ মোল্লার সঙ্গে সেই ছেলেটি তিহারাণে পড়তে যায়। এখানে এসে 

বুডে! তাদ্বের আসবার জন্তে পত্র লেখে। কিন্তু ছুতিন বৎসরেয় মধ্যে 

কোন সংবাদ না পাওয়াতে, তাদের মৃত জেনে, বুড়ো-মহবুব নাম বদলে 

গফুর নামে এইখানে কারবার কর্তে থাকে । এখন কথা হোচ্চে এই 

তুমি একজন পার্শি সওদাগর, সেই মোল্লা! ও পুত্রাটকে তুমি ইস্পাহানে 

দেখে এসেছে! ! তারাই তোমায় তাদের গল্প বলে। তারা যাঁর কাছে 

বিক্রিত হোয়েছিল, তুমি তাকে সমস্ত টাকা চুকিয়ে দিয়ে কার্ষ্ের অনুরোধে 

তাড়াতাড়ি হেথায় চলে এসেছ। তারা এর বৃত্তান্ত সব অবগত আছে। 

তাই বোলে দিয়েছে, তুমি এখানে বৃদ্ধকে সংবাদ দিয়ে কয়েক দিন বাম 
কোর্বে, তারা শীঘ্ব এসে পৌছুবে। বুঝলে? এর ভিতর আর একটু 

মজা আছে; কাল রাত্রে বৃদ্ধ তাঁর পুত্রকে জীবিত স্বপ্র দেখেছে । কাঁজেই 

কথাটা চট কোবে লেগে যাবে বুঝলে? যা! বললুম সব মনে থাকবে তো? .. 

মন্। খুব থাকৃবে। 
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ছিতীয় অস্থ। তফানি | 

তুফা । তবে আমি গিয়ে কার্ধা আরস্ত করি? 

মন্। আচ্ছা তুফানি--বুড়েো! যদি জিজ্ঞেস করে, তার ছেলে দেখতে 

কেধন--তাঁহোলে কি বলবো 2 

তুফা। ভারি শত্ত' কথা বটে ! যামনে আসে বোঁলবে। সে কত 
ধিনের কথা চেহারা সমান থাকে ? 

মন্। আচ্ছা তা যেন হোলো, বুড়ো যদি আমায় চিনে ফেলে ? 

তুফা। এই বুঝি তোমার সব কথা মনে থাকা? আঁমি বলিনি যে 

বুড়ো তোমাঁয় কেবল একবার মাত্র দেখেছে? বিশেষ এই চুল দাঁড়ি, এই 

পোষাক, এ উপি ; এতে বারা চব্বিশ ঘণ্টা দেখছে তাঁদেরই ভ্রম হয় তা 
সেতো একবারের দেখা । 

মন্। হা, যে সহরে তাঁদের দেখে এসেছি সে সহরের নামট! কি? 

তুফা। ইম্গাহান। 

মন। এইবার তুই যা। 
তুফা। তা যাঁচ্চি, কিন্ত সাবধান বাবহাঁরে ধরা পোড়ে না! 

মন্। আরে না না তুই যে ভারি অবিশ্বীস করিস দেখছি? 

তুফা। মনে থাকে যেন-হাদামোল্লার সঙ্গে সাত বছরের ছেলে 

মেহের তিহারাণে পোড়তে গেছলো। গকুর বুড়োর আগেকার নাম ছিল 

মহব্ব। তার বাদ ছিল হিরাঁটে। 

মন আঁঃ ভারি জালাঁতন কোরে তুল্লে যে? তুই কি আমার মাথ! 
মোঁট। বিবেচন। করিম নাকি ? 

ফা । না ঠিক তা করি না, তবে কিনা সময়ে সময়ে যেও মাথায় তীর 

দেধে না, সেটা জানি । ্ 

( গদুবের দ্বার মধ প্রস্থান) 
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টুফানি। দ্বিতীয় গলার: 

মন্। (্বগতঃ ) যখন বেটার হাতে আমার কোন কাজ থাকে না 
ভখন যেন ঠিক ভিজে বেরাঙ্গ-_সাত চড়ে বেটার রা ফোটে না। এখন 

বেটার হাতে পোড়েছিকিনা, তাই ওই রকম সব কথা বোল্তে সাহস 
পাচ্ছে। একবার কার্ধ্যটা উদ্ধার হোলে হয়, তখন বেটাকে দেখে নেবো। 

ওই যে আস্চে! 

( গফুর ও তা নর গ্রবেশ।) 

তুফা। কে বলে--স্বপ্ন সত্য হয় না। 

গফুর। সত্য যদি না হয়, তবে খোদা আমায় হারানিধি ফিরিয়ে 

দেবার আগে আমার ব্বপ্পে জানিষে দিলেন কেন ? 

মন । সেলাম ! 

গফু। সেলাম সাহেব! খোদা আপনাকে পাঠিয়েছেন । আপনাকে 

কি ব'লে ধন্যবাদ দেবো তা বুঝতে পারি নাঁ। আচ্ছা তুফানি-এর 

মুখখানা চেনা চেনা বোলে বোধ হচ্চে না? 

তু । আমিও ঠিক তাই ভাবছিলেম | কিন্ত এক রকম চেহারার 

ঢুজন মানুষ প্রায় দেখা যাঁয়। " 

গফু। সাহেব! আপনি আমার সেই বৃদ্ধ বয়মের সম্বল এক মাত্র 

পুরকে ঠিক দেখে এসেছেন ? 

মন। হা! গফুর মিঞা ! আর বেশ সুস্থ শরীরে আছে দেখে এসেছি। 

গকু। সে তার জীবনের ঘটনা-_-আর আমার কথা--বোধ হয় সব 

খালেছে? 

মন্। একবার কি? শতবার বোলেছে--সহত্রবাব বোলেছে। 

তুফা। ( জনাস্তিকে ) অত এন, একটু কম্ কোরে হোক্। 
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দ্বিতীয় অঙ্ক তুফানি। 

মন্। আমি যেমন আপনাকে দেখছি, সে ঠিক আপনার এই রক 

চেহারা, এই রকম ব্যবহারের কথা সব বোলেছিল। ূ 

গফু। তা কেমন কোরে হ'তে পারে সাহেব? সে সাত বংসর 

বয়সের সময আমার কাছ ছাড়া! ভার গুরুই এতদিন পরে বোল্তে 

পারে কিনা সনেহ। 

তুফ।॥ পিতা মাতার চেহারা প্রায় নিজের চেহারাতেই চেনা যায় 

এই আমার বাপের চেহারা 

গফু। ঠিক্! আচ্ছা সাহেব! কোথায় তাদের দেখে এলেন? 

. মন্। পারস্যের এস্পান সহরে ! 

গফু। এম্পান? এম্পান তো ইস্তাম্কুলের একটা সহর ! 

তুফা। (স্বগতঃ ) হতভাগা ॥ (প্রকান্তে ) ওঃ আপনি বুঝণে 

পারেন নি, উনি ইম্পাহানই বোলেছেন। পারদ্যের এক জাতি “ই” ৫ে 

“এ উচ্চারণ করে, আর “হ” মোটেই বলে না। উনি সেই জাতি 

একজন । 

গফু। তুমি না বোলে দিলে আমি হয়তো বুঝতে পার্তেম্ নাঁ। ই 

পিতার সঙ্গে কোথার সাক্ষাৎ হবে; আমার পুর ভা আপনাকে বৌলেছিল 

তুফা। (স্বগতঃ ) আ মোলো উত্তর দেয় না কেন? ( মন্হরণ 

ইঙ্গিতান্তে লাঠি ঘুরাইবার মতন পাঁরভাড়া করিতে করিতে ) লাঠি খেলা 

কারো দাঁধ্য ছিল না থে আমার জিতে যার। 

গকুর। তোমার লাঠি খেলার কথা শুন্তে চাই নি তুফনি। আস 

আমার আদৎ কি নাম ছিল নোলেছে ? 

তুফা। আহা মহবুব, নিএগ সাহেব! খোদা আপনার সহী আপন 

চিন্তা কি? 
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তুফানি। দ্বিতীয় গভাঙ্ক। 

মন্। ওই আপনার আদং নাম-_ 

গকু। কোথায় সে জন্মেছিল, তা বোলেছে ? 
তুফা। আহ1! ঞহিরাটের মত সুন্দর সহর বোধ হয় এ ছুনিষ্ষার 

অর কোথাও নাই। | 

গফু। আহা চুপ করনা তুফানি। আমাদের কথাবার্তায় বাধান্দাও কেন? 
নন্। হিরাটেই আপনার পুত্র ভূগিষ্ট হয়! 
গফু। আচ্ছা সে যখন অল্প বয়স্ক, তথন তাকে আনি কোথার পাঠিয়ে 

দিই, আর তাঁর সঙ্গেই বাকে ছিল? 

তুফষা। আহা! হারাধোল্লা ধহ্যধাদের পাত্র। তিহারান থেকে যে 
বরাবর মেহেরের সঙ্গে ছিলেন, এ কম মারার কার্য্য নর! 

গফু। আঃ! 

তুফা। (স্বগত: ) আর বেশীক্ষণ কথাবার্তী চোল্লেই দেখছি সব 
মহলব মাটি হবে। 

গফু। এখনও অনেক কথা শোনবার বাকি আছে। কেমন কোরে, 
কোন খান দিয়ে, কোন পথে বেতে বেতে, তারা-দাস-বিক্রেতাদের হাতে 
পড়ে 

তুফা। (ক্রমাগত হাই ভুপিতে তুলিতে) কে জানে আমার একি 
রোগ হোল--কেবল হাই, কেবল হাই, কেবল হাই । হী মি সাহেব । 
ভদ্র লোকটি বহুদূর হোতে আস্ছেন--ওঁর ক্ষুধা তৃষ্টার প্রতি লক্ষ্য 
করাতো উচিত হোচ্চে। 

মন্। আহারের কোন শাবস্তক এখন আমার নাই। 
তুফা। আহী! মহাশয় আপনি ক্ষুব€ কিনা? আপনি না ষলুল্ : 

আমর! তো বুঝতে পাচ্চি। " 
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দ্বিতীয় অস্ক। তুফানি। 

গফু। আসুন মহাশয় অগ্রসর হোন্। 

মন্। আপনি চলুন আমি পশ্চাতে যাচ্ছি ! 

তুফা। (গফুরের প্রতি) দেখুন, এঁদের জাতির মণ্যে তিথির 
পশ্চাতে যাওয়াই বিধি | ( গফুরের বাটি প্রবেশ। ) ছি ছি, একটা কথাও 

নিজে থেকে বোল্তে পাল্লে না? 

মন্। হঠাৎ গফুরকে দেখে, আর চেনা মুখ গুনে, কেমন ভ্যাবাঁচেক 

হোয়ে গেছলুম। এখন ঠিক হোয়েছি, খুব কথা কইবো এখন | 
( উভয়ের বাটার মধ্যে গমন |) 

তৃতীয় গর্ভাস্ক | 

গফুরের উদ্ঘান। 

বাদিগণের প্রবেশ । 

গীত । 
ওফুল _ফ্টে মধুর বানু বিলিয়ে শুখিয়ে কেন যান্। 

কেন) চির বিরহিণীর মত করিন্ হানুতাষ। 

যে পঝনা কোরে চুরি, 

যৌধনে লয় সধাস হরি ; 

শুথয়ে গেলে সেই পবন! বিষম বেশ ধরি ১ 

থ'সয়ে নিয়ে পাপড়ি গুলি, 

তগায় ফেলে মাগায় ধুলি। 

কেন। এত জাল! বাসন ভালো, ধলুলো। মাথ। খ।স্। 

( প্রস্থান । ) 
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তুফানি। তৃতীয় গরাস্ক। 

(দ্বার হইতে পাশি ৰেশী মন্স্থরের ও তুফানির প্রবেশ। ) 

তুফা। ন], তোমাক্স দিয়ে দেখছি কোন কাজ হয় না। যেরকম 

বোকামি আরম্ত কোরেন্ত, ওতে আমাদের ম'লব হাসিল হওয়। চুল 
যাক সব এখনি পও হোয়ে ষাবে। 

মন্। আবার কি কল্ুম? আবার বকৃছি্ কেন? ধমক খাঁবার মত 

ক্ষি কাজটা কক্সেছি, তাই বল্! 

তুফা। কিকাজ কোরেছ তা যদ্দি বুঝবে, তা হোলে আর তোমার 
এমন দ্রশা কেন? মিনার কাছে বোসে তুমি এতহ বিভোল হোয়েছিলে, 
যে তোমার কারখানা দেখে আমার গা ইসপিন কোচ্ছিল ? 

মন্। সেকি? আমি তো খুব সাবধানে ছিলুন্। একটা কথাও 

কোয়েছি কিনা সন্দেহ ! 

তুফা। তা ঠিক! কিন্ত স্্ধু জিবকে বেড়ি দিয়ে রাখলেই যে হোলো 
তা শয়। তুমি থানা খেতে বোসে এক মুহুত্ের ভেতর যে রকম সন্দেহের 

কাজ কোরেছো, তা এক ব্ছরে৪ হয় না। 

মন্। কিরকম? 

তুফা। কি রকম? যাঁর টোখ আছে দেই দেখেছে কিরকম? শিনা 

আসবার পর থেকে তুমি আর কোন দিকে চাওনি তা জানো? তার পানে 
চেয়ে কেবল মুচকে মুচকে হেসেছ, আর চোখের হমারা হরদম্ 

চালিয়েছে! ! মুখের খাবার দেখওনি বোঝোওনি। মাছ রেখে কাটা! 

খেয়েছ, মাংসের ঝোল বোলে ছুধ চুমুকে দিরেছ; অথচ বোলেছ, বাহ্ব৷ 

এনন মৃস্বাহছু গোন্_-আমাদের ধেশে কেউ পাকাতে জানে না। এছাড়। 

আরও কত কিকোরেছ! যতক্ষণ তুমি এ সব বাদরামি কোরেছ ততক্ষণ 
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দিতীয় অঙ্ক | তুফানি। 

আমি কেবল চেষ্টা কোরেছি যাতে আমার দিকে চাও! কেবাচাম় 

কথা বোলছো বুড়োকে, কিন্তু চেয়ে আছ মিনার দিকে ! 
( গফুর মিঞার প্রবেশ | )। 

এই যে মিঞা সাহেব । - আমরা আপনারই সম্বদ্ধে আলাপ কোচ্ছি 

লেম। * র 

গফু। সেবেদ্। (মন্সুরের প্রতি) আপনি ঘর্দি একবার অন্ুগ্র 

করে বাড়ির ভেতর যান। এর সঙ্গে আমার ছু'একটা গোপনীয় ক 

আছে। 

মন্। তা যাব না? অবশা যাবো। এঈ গেলেম। 

“ বেগে দ্বার মধ্যে প্রবেশ ) 

গকুব | শোনো । আমি এতক্ষণ কি কচ্ছিলুন তা জানো ! 

তুফা। না! বলুন-শুনি। 

গডু। 'আঁঘার এই বাগানের ইষেণ কোণে এক ঝাড় বেউড় বী 

আছে, "তাই থেকে এই মেটা সোটা ভারি দেখে লানি গাছটি কেটে, এ 

ক্ষণ গাট কটা ছাঁড়াচ্ছিলেম। গাঁউগুলে! একেবারে চেচে ছুলে স 

করিনি কেন তাঁ কিছু বুঝলে? তা কৌল্লে বাদের মারবো তাদের পিঠে 

ফুটবে না রক্ত ও পোড়বেনা-ন্ঘাও হবে নাঁবুঝলে ? 

ভুঁফা। কাদের মাদৰ করা হবে বোলে নিছে এত কষ্ট স্বীক। 

কোঁরেছেন মিএপসায়েব ? 

গফু। গুথমত তোমায় । তারপর পাশি সদাগর সেজে যে «ে 

আমায় ঠকাতে এসেছে । 

তুফা। নেকি? ও বেটা কি তবে পারি স্বাগর নয়? 

গছ্। চুপ কর! ও ঢংএ আর ভোলাতে চেষ্টা নিছে! সে দে 
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তুফানি। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক 

আড়ালে গিয়ে মিনার হাত ধোরে যখনি বোলেছে “আমি তোমার জন্টেই 

ছগ্মুবেশ ধোরেছি,” তখনি ধর| পোড়ে গেছে । আমার ছোট ধর্দমেয়েটি 
যে সেখানে থেকে সব শুনেছে, সব দেখেছে, তা বেটা দেখেনি । 

ভুফা' বটে? 

গফু। আর বটে বোলে অমন বাজে চঘক্ দেখালে হবে কিন? তুমিও 

বাবা যে সে বেটার সঙ্গের সাথি তা আর লুকোতে পাচ্চনা । 

তুফা। এহ হেছিঃ মশাই! আপনি বড় অবিচার কোচ্চেন। 

আপনার মত বৃদ্ধিমানকে যদি ঠকিয়ে খাকে, তো! আমার মত একট! 

গোলা লোককে ঠকাতে ভাব কতক্ষণ ? 

গু । হতে পারে। কিছ্ু প্রমাণ চাই । ওকে আচ্ছা! রকম প্রহার 

দিয়ে যে তাড়াতে চাচ্চি, তুমি যদি তাতে সাহাধ্য কর, তা হোলে বুধবে 

বেতুশি নির্দোষ | 

তুফা। আপনি না ধোল্পেও তে। আমি মার্তুম। এখন যখন হুকুম 

দচ্চেন, তখন পিঠের চান্ডা খান ফেলে রেখে তাকে যেতে হবে। 

( স্বগতঃ ) ভঙ্ুলে বীধর । এই আমার একটা দাঁও। এই দীওয়ে এত 

বারের জাল! এইবার মিটিয়ে নেবো । 

গফু। (দ্বার ঠেলিয়। ) এইবার আন । 

( মনন্রের প্রবেশ ।) 

ওরে বেটা জোচ্চোর! ভদ্রলোককে এই রকমে বোকা বানাবার 

চেষ্টায় ছিলি? 

তুকা। ভদ্র লোকের বাঁড়িতে সেঁধোবার চেষ্টার__“তোমার ছেলেকে 

দূখে এসেছি” বোলে গালগন্ন কোট। বাড়ি ফেদে বোসেছিলি? 

গফু। (প্রহার আরম্ত করিয়া ) বেরে। বেট! আমার বাড়ি থেকে! 
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দ্বিতীয় অঙ্গ । তুফকানি। 

মন্। (তুফানিও মারিতেছে 'খিষ্বা ) ওরে বেটা পাজি! তুইও ? 
তফ। জুন্চ,রি কোন্ডে এলেই এই হিসেব_- 
মন্। এত বড় তেজ? এত বড় স্পদ্ধা ! 

তুফা । (প্রহার করিতে করিতে) ভাগ! ভাগ! এখনি হাড় ৩.0 

হয়ে যাবে । ভাঁগ,! 

( মন্সুরের পলায়ন | ) 

গফু। বেস্ হোয়েছে ? খুব হায়েছে! আমি খুব স্তষ্ট হোয়েছি 

এস এখন বাঁড়র ভেতর যাই। 

(দ্বার মধ্যে উভয়ের প্রবেশ |) 

মন্। | ফিরিয়া আসিয়া চাকরের হাতে এত অপষান? তুফা| 

বেটা 'য এরকম কোন্বে এতো কখনও ভাবিনি! মনিবের প্রতি 

চাঁকরে এ রকম সসত বাবতার কোকে পারে, এতো কল্পনায় ও আসে ন 

তু্ষা। (জানালা হইতে ভঙ্গুরকে জিজ্ঞাসা কোর্তে পারি কি. 

পিঠের অবস্থা এখন কেমন ? 

মন। কি? আমার সঙ্গে কথা কইতে তোর সাহস ভোচ্চে? 

তু্ষা । সাছস হবে না £ অন্য বারের মত, এবার বকিনি ঝকিনি : 

মনে হোক্চে তো? এনারকার ঝকৃন।রির মান্থুল ওই পিঠের ৪পর দিসে 

আদাঘ হোয়ে গেছে। 

মন। এ নিশ্বাপঘাতকতাঁর ফল হাতে ভাতে পাবি। 

তুফা। নিজের দোষে নিজে মার খেয়েছ--আমনার তাতে ফি? 

মন্ নিল্সে কি রকম ১ 

তুদা। রকম ভাগ । নেস রকমারি গোছের রকম। ষদি বা 

নাঁ হনে, ভ1 হোলে গন মিনার সঙ্গে কথা 1 কদ্সিলে, 'হখন এমনি টন্মত্ত 
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তুফানি। তৃতীয় গঞ্াঙ্ । 

পাঁশে যে বুড়োর ধশ্মমেয়ে দীড়িয়ে হা কোরে তোমার কথা গুলো গিল- 

ছিলো তা দেখত পেলেনা ? 

মন মিনাকে যা র্রালেছি তা হোলে কেউ তা শুনেছে? 

ফুফা। না শুনলে কি মার এমন কোরে মার থেয়ে এ বাঁড়ি থেকে 

বেরুতে হোতো | 

মন্। হায়,হায় তায়! এমন হতভাগা আমি ! 'মাক্ষাঁ সে যা হোক, 

তু শুদ্ধ আমায় মেরে তাড়ালি কেন? 
তুফা। আমি সে কাজ না কোল্পে আমারও ওপর সন্দেহ হোতে ! 

মন। তা মাল্লি তো মালি একটু আস্তে মাল্লিই তো হোতো ! 

তঁফা। আমি তো আর বাদর নই যে, তা কোর্বো। বুড়ো কেবল 

আমার দিকে লক্ষ্য কোক্ছিল তাতো জানোনা । এখন কথা হোচ্চে এই, 

তুমি ষদ্দি আমার ওপর রাগ না রাখো, তা হোলে এখানে বে রকম বিশ্বাসী 

হোয়েছি, তাতে দুদিনের ভেতর তোমার কাভ হাসিল কোরে দেবই 

দোবেো। 

মন। তা যদি পারিস্ তা হোলে রাগ থাকার্তে! দুরের কথা, উলটে 

কিছু বকশিস পাবি পু 
তুঞ্ষা । “বস্! কিন্তু গ্রতিজ্তা কর-আমি যা! কোর্ব তাতে কোন 

রকম গোলযোগ কোর্কে ন! 

মন। প্রতিজ্ঞা কনুম। 

তুফা। তবে এখন যাঁও। জামাটাম| ছেড়ে ফেলে, পিটে একটু গরম 
তেল মালিস করগে। (জানালা বন্ধ করন।) 

মন্। (শ্বগতঃ ) দুরদুষ্ট কি আমার গ্েছনে পেছনেই ঘুর্বেধ? কিছু 
তেই সুবিধে কর্তে দেবে না? 
০০1 ৯ 



ঘিতীয় অঙ্ক। তুফাঁনি। 

তৃফা। (দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া ) একি? এখনও যান্নি? 
শিগ্গির যাঁন শিগ্গির যান্। এ বিষয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। আমি 

বাজে রইলুম জান্বেন। আঁমাকে সাহায্য করবার জন্যে কোন চেষট 

কোর্কেন না। ( মন্স্থুরের প্রস্থান । ) এরপর কি চাঁল্ চাল! যাবে সেইটে 

এখন চিন্ত| কর! যাক্! 

( পল্টুর প্রবেশ ) | 

পলটু। তৃফানি ভাই! বড় খারাপ খবর দিতে এসেছি । তোমাদের 
সব মত্লব মাটি হবার যোগাড় হোঁয়েছে । এই একটু খানি আগে এক 

জন যৌয়ান বেদে__বেস, সন্দর চেহারা__ভদ্রলোকের মত, এই গর 

মিএার বাড়ি খুজে এই দিকে আম্ছে। তার সঙ্গে একটা বিকট চেহারার 

বেদিনী বুড়ি আছে। তার নাকি তোমাদের মিনা বিবিকে কিন্তে 

আসছে। নিনা বিবিকে পাবার জন্টে মানুষটার বড়ই আগ্রহ বুঝলুম। 
তুফা। ওঃ, মিনা তার যে বেদে প্রেমিকের কথা বোলেছিল, এ বোধ 

হয় সেই হবে । কি আশ্চর্যা! এমন মনুষ্ও কি মানুষের হয়? একট। 

হাঙ্গীম! থেকে যেমন পার পাঁওয়া গেছে, অমনি আর এক হাঙ্গাণ হাজির! 

আঁসগরের বাপ এসে জৈনবীর সঙ্গে তার বিবাঁহ গ্তির কোরেছে, সেও 

মিনার আশা ত্যাগ কোরেছে। কিন্তু তা হোলে কি হয়। এযে তার 

চেয়েও পাকা কমমের লোক _স্বজাত--তাতে আবার বহুকালের ভাল- 

বাসা । একে কি কোরে- সরানো যায়? ( একটু চিন্তা করিয়া ) আচ্ছ 

তাই কোল্লে হয় না? 

পল্টু । কি? 

তুফা। সেদিন সহরে একটা বড় গোছের ডাকাতি হোয়ে গেছে 

জানিস তো? এখনও তার কোন কিনার! হয়নি। কোতোয়ালির 
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কেরা বেদে জাতকে বড় বিশ্বাস করে না । এই স্থুযৌগে ওই বেদে- 

ক ধরিয়ে দ্রিলেই ঠিক হবে। 

( উভয়ের প্রস্থান । ) 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। 

( গফুরের ও অন্যান্টের বাঁটী সম্ুস্থ চত্বর 1) 

বাঁদিগণের প্রবেশ। 

গীত | 

আমর আশা নিয়েই বাস করি। 

হদ্ মাঝারে পুষে তারে আশ্বাষে এ প্রাণ ধরি ॥ 

সৌতের মুখে কুটে।টি গেলে, 

ধরি তারে প্রাণ পাব বোলে; 

ওদে কুটেও ডোবে মোরাও ডুবি তলের তত্তে ; 

শেষে-_ভেদে উঠে ফের কুলপানে নব সাতরি ॥ 

( তুফানি ও পল্টুর প্রবেশ ।) 

তুফা। ছুর্ হতভাগা বোকা পাটা_ছুর গাড়লের গাড়ল্ তন্ত গাঁড়ল্ 

র জ্বালায় কি চিরদিন আমায় জ্বোল্তে হবে? 

পল্টু। আহা হা কাজটা এমন সুন্দর রকমে চল্ছিল! আর একটু 

লই শেষ হয়, এমন সময় কোথা থেকে এসে, সমস্ত ওলট পালট 

রে ফেললে! কৌতোয়ালীর শমল! আর ধলা দুজনে বেদেটাকে 
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দ্বিতীয় অঙ্ক । তুফানি। 

ধোরে নিয়ে যায় আর কি, এমন সময় তোমার মনীব না এসে পাগলের 
মত হৌয়ে বৌল্লে 'ভদ্রলোককে এমন অপমান হোতে আমি কিছুতেই 
দেবো না। আমি বেখুছি ও বেচারি নির্দোষি, আমি ওঠ জামিন হব, 
ছেড়ে দীও”। তাঁরা কিছুতেই না ছাড়াতে একেবারে বাঘের মত কাপিয়ে 
পোড়ে দীত কিড় মিড় কোর্তে কোন্ডে তাদের আক্রমণ কোল্পে। তার! 
ওই বিভীষিকা ঢেহারা দেখে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাতে রা কোল্লে। 
মাদরাম হাসতে হাস্তে চোলে গেল। 

তুফা। বীদরটা তো জানে না, বে সেই বেদে তারই মিনাকে নিয়ে 
চ'লে যাবার ব্যবস্থা কোচ্ছে। 

পলটু। দেখ যদি কিছু কোর্ডে পার। আদার একটু কাজ আছে, 
আমি সেটা সেরে একটু পরে তোমার সঙ্গে দেখা কোর্কো। 

( গলটুর প্রস্থান। ) 

তুফা! (স্বগতঃ ) আমার হোয়েছে কেমন--না “হাম ছোড়নে 

মাংতা, লেকেন্ কম্লি নেই ছোড় ত1” কেমন একটা! জেদ্ দাড়িয়ে গেছে। 
যে জন্তে এত খাট,নি খাট্লুম্ এত কৌশল কল্পুম-__ফস্ কোরে সেটা ছেড়ে 
দিয়ে বসি কি,.কোরে? মনিব ছড়ার মাথায় একটা ভুলে শয়তান 
ঘুচ্চে। তার চেষ্টা কিসে আমি হেরে যাই। কিন্তু আমিও বাবা ছাড় ছি 
না। দেখি শয়তান হারে কি আমি হারি। মিনা বিবিটে যখন আমা- 
দের দিকে আছে তখন দেখি তাইতে যদি কিছু কোর্ডে পারি ? যে মতলব 
দিয়েছি তা যদি ঠিক্ হয়, তা হোলে একথানা বাসা বাড়ি চাই। ওই 
বাড়িই ঠিক হবে! ওটাতে আমি বইতো আর কেউ থাকে না। ওই 
যে দুজনেই আস্ছে! আমার কার্য্যটা তো আমি করি, তার পর যা 
হয় হবে! ( উক্ত বাটির মধ্যে গমন |) 
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( মিনা ও সম্শেরের প্রবেশ। ) 

সম। দেখ মিনা! প্রণয়ের একাগ্রতা দেখাতে যা কিছু প্রয়োজন 

হাঁ আমি সকলি কোরেছি। তিহাঁরাণের রণক্ষেত্রে আমি যে উচ্চপদ লাভ 

কারেছিলেম, তোমার জগ তা আমি স্বচ্ছন্দ ত্যাগ কোরে, তোমাদের 

বিয়ার দলতুক্ত হই-_তাঁতো তোমার মনে আছে? তার পরু একদিন 

সকশ্নাং ঘখন তোমায় হারালেম, তখন হোঁতে তোমার অনুসন্ধানে এমন 

হান নেই যে আমি যাইনি। অবশেষে ওই বৃদ্ধা বেদেনীর নিকট শুন্লেম 

ভুমি এইখানে সামান্ত অর্থের জন্য আবদ্ধ আছ । অমনি এসে তোমায় 

[কক কোল্লেম। আশা ছিল তোমার মুখে হাসি :দেখ্বো, কিন্তু কই সে 

ঠাসি মিনা? তোমার শরীরে সুখে শোক চিহ্ন বর্তমান দেখে, আমার 

পরাণ ফেটে যাঁচ্চে। নিজ্জন যদি তোমার প্রিয় হয়, তা হোলে চল আমরা 

তহাঁরাণে গিয়ে বাঁস করি । সেখানে টিভি প্রান্তে, আমার স্ুনৃহৎ 

টান বাটি প্রস্তুত আছে | অর্থ বলেও আমি যথেষ্ট বলিয়ান। চল-__ 

য হিসাবে তোমার ইচ্ছা, সেই হিসাবে আমার সঙ্গে বাঁস্ কোর্কে চল। 

সামার আর কোঁন অভিলাষ নাই, কেবল তোমার নিকটে থাকবে! এই 

5রমা। 

মিনা। আমিজানি সম্শের-_তুমি আমায় যথেষ্ট স্েহে কর। আমি 

এত অকৃতজ্ঞ নই যে-_-সে জন্য দুঃখিত হৰ। আমি এখন শিরগীড়ায় 

ড়ই কাতর! আমার একমাত্র অন্থরোধ-_-কয়েকদিন এখানে বিশ্রামের 
পর, আমায় যথা ইচ্ছা! লোয়ে যেও । 

সম্। কয়েক দিন কি বোলছে। মিনা? তোমার যত*দিন ইচ্ছা 
এখানে বাস কর! তোঁমাকে সন্ত্ট করা ব্যতীত আমার অন্ত কোন 

কলাধ্য নাই। এখন একথানি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বাসাবাটির প্রয়োজন । 
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আচ্ছা এই যে বাড়ি থানির দ্বারে-_ভাড়া দেওয়া যাইবে লেখা আছে, 
এখানিতো৷ নেহাৎ মন্দ নয় ! 

( কাবুলী বেশে উক্ত বাটি হইতে তুফানির প্রবেশ ।) 

এ বাড়িখানি কিআপনার? 

তুফা। সব্সস্ক, কাদীর-_হাঁ-হা-_ভারা ভারা ভারা আছে। 

সম। আমরা এখানি কিছুদিনের জন্য ভাড়া লোতে ইচ্ছা! করি। 

তুফা। দরবস্ত বোখাদার্ খাম! আস্মা, আস্সা, ভারা দিব ! 
সম্। বাড়িখানি বেস্ পরিষ্কার তো? সাজসরঞ্জম সব আছে তো? 

তুফা। দস্ত, বর্ দস্ত, বে বাফা ! হাঁ হা বালো আসে বালো আনে ! 

এটি মাহেবের বিবি আসে, না? 

সম্। না। 

তুফা। কোকাদর্ এইন্ত খাষ! এ সহরে বেরাতে আমেন ? 

সম্। অবন্ত কোন কারণ আছে, এখন চলুন ভিতরে বাই। 

( সকলের ভিতরে প্রবেশ । ) 

( মন্হ্থরের গ্রবেশ। ) 

মন্। (স্বগতঃ) হদরটা অস্থির হোলে কি হবে? প্রতিজ্ঞা 

কোরেছি কাঁজেই চুপ কোরে থাকৃতে হবে। খোদা অদৃষ্টে যা লিখেছেন 

তাই হবে। 

( সম্শেরের প্রবেশ । 

সম্। (স্বগতঃ ) যাই বুড়িকে বারণ কোরে আপি, ঘোড়া না ঠিক 

করে। (প্রকাণ্তে ) আপনি যে! সেলাম্। 

মন্। আপনি এ বাড়ীতে কাউকে খুঁজছেন নাকি ? 

সম্। না! আমি কিছুদিনের জন্য এ বাড়ি ভাড়া ।নলেম। 
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তুফানি। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

মন্। কি রকম? এতে! আমাদের বাড়ি! আমার চাকর রাজ এই 

বাঁড়িতে শোয় আর চৌকি দেয়! 
সম্। তা কি কোরে হবে? “ভাড়া দেনা যাইবে" লেখ রোয়েছে, , 

আপনি পোড়ে দেখুন। 

মন্। হুঁ তাই তো! এত বড় আশ্চর্যের কথা। কেও লেখা 

পটে দ্রিলে, আর কেনই বা দিলে? ওঃ ঠিক কথা! বুঝেছি ! এ যে জন্যে 

এঁটেছে আর যে এটেছে তা আমি জান্তে পেরেছি। 

সম। কি জন্য আমি জিজ্ঞাস! কোর্তে পারি কি? 

মন্। অপর কেউ হোলে আমি তাকে বোল্তেম না। তবে একথার 

সঙ্গে আপনার কোন সধন্ধ নাই__কাঁজেই আপনাকে বোল্তে পারি। 
যে চাকরের কথা এইমাত্র আপনাকে বোল্লেম, সে আমারই কোন 

মতলব হাঁসিল কর্ধার জন্ত এই লেখ! এটে দিয়েছে! মত্লব্টা হোচ্চে 

কি জানেন, এই গফুর মিঞার বাড়তে একটী বেদিয়া বালিকা বন্ধক 

হ্বরূপ আছে । আমি তাকে বড়ই ভালবাঁসি। যেকোন উগাঁয়ে হোক, 

তাকে আমার পওয়। প্রয়োজন । অনেকবার চেষ্টা হোয়েছে অথচ পে 

চেষ্টা বিফল হোয়েছে। 

সমূ। সে মেয়েটির নাম কি? 

মন্। মিনা। 

মম্। বটে। আহাহা একটু আগে যদি আমি এ কথা শুন্তে 

পেভেম, তাহোলে এই কৌশলের কোন প্রয়োজনই হতো ন|। 

মন্। সেকি? আপনি তাকে জানেন নাকি? 

সম। খুব জানি ! আমি এই কিছু আগে তাকে ক্রয় কোরে লিয়েছি। 

মন্। ক্রয় কোরেছেন! তাইতে। আপনি আমায় আশ্চধ্য কোল্পেন যে! 

৭১ ] 



দ্বিতীয় অঙ্ক। তুফানি। 

সম্। তার শরীরের অবস্থা ভাল নয় বোলে আমরা যেতে না পেরে 
এই বাড়ি ভাড়া নিগ্েছি। আমি বড়ই মন্থষ্ট হোয়েছি যে আপনি 
'আপনার মনোগত ভাব আমার কাছে প্রকাশ কোরেছেন | 

মন্। তবে কি আপন! হোতেই আমার এদিনের আশা. পূর্ণ 

হবে? আপনি কি-- 

সম্। (দরজায় ঘা দিয়া) এখনি তা ঘুঝতে পার্কেন ! 

( দরজা খুলিয়া তুফানির প্রবেশ । ) 

তুফা। (শ্বগতঃ ) এই রে মজির়েছে ! এয়েছে যখন, তখন একটা 

না একটা দুৈব ঘটাবেই ঘটাবে । 

মন্। আরে মোলো কাবুলি সেজে মোরেছিস্ যে? 

তৃফা। বদত্ত খানে বাখোয়া! 

মন্। বারে, বেড়ে মজাদার বুলি আওড়াচ্ছিস্ তো? 

তফা। বিশায়েস্ত বর্দরাজ ব্যাকুব ! 

যন্। খুব শোয়েছে খুব হোয়েছে। এখন নিজের চেহারা বার করু। 

এদিকে সব ঠিক হোয়েছে। 

তুফা। বর্'জোরারি সেফি সাকন্দর্! | 

মন্। আরও কাবুলি বুলি কাজ নেই। এ'র অনুগ্রহে আমি আমার 

মনোগত নিধি পাচ্চি-_পাঁচ্চি কেন__-এক রকম পেয়েছি বোল্লেই হোলো । 

আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। 

তুফা। বটে! আপনার মদুষ্টে যদ্দি সুফল ফোঁলে থাকে, তা হোলে 

আমি আবার যে তুফানি সেই তুফাঁনি হলুম। 
সম। আপনার এ তত্যটি যথার্থ গ্রভূনক্ক। প্রভুর কার্য্যে এত 

পরিশ্রম সহজে কেট করে না। একটু অপেক্ষা করুন আমি আস্ছি | 
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তুঁফানি। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 

( ভিতরে প্রবেশ । ) 

মন্। এখন কি বলিস্ তুফানি ? 

তুফা । কি আর &বালবো, আজ আমাদের পরিশ্রম সার্থক হোল। 

মন্। তুই সহজে ছদ্মবেশ ছাড়ছিলিনি। এমনটা যে হবে, তা তোর 
হয়তো বিশ্বাস হোচ্ছিল না। | 

তুফা। তা ঠিক! এখনও সন্দেহটা একেবারে মুছে যায়নি। 
মন্। তা যাই বলিস, শেষ রক্ষা কিন্তু আমি কলুম। 
তুফা। তাই হোক। আমি আপনাকে বুদ্ধিমানের চেয়ে অনৃষ্টবান 

(বালবো। ্ 

( মিনা ও সম্শেরের গ্রাবেশ। ) 

নম্। এই স্ত্রীলোকটির কথা আপনি বলছিলেন তো ? 

মন্। হাখোঁদা। আজ আমা অপেক্ষা কেউ সুখি নয়। 

নমূ। আপনি আমায় বিপদে রক্ষা কোরে, অব্ঠ আমার কতজ্ঞতা 
ভাজন হোয়েছেন। আমি আপনার নিকট প্নণী। কিন্তুসে পণ শোধ 

কর্কঝার জন্, আমি আমার এই প্রদয়টিকে ভেঙ্গেছুরে ছিতে পারি না। 
আমি কেন কেউ তা পারে না। আপনি যেরূপ মহৎ ও দয়ালু আপনিও 

আমায় তা কোর্ডে বোল্ধেন না। এখন বিদায় দিন, আমরা কদ্পেকদিন 

গকুর মিঞার বাটিতেই বাস করিগে । ( উভয়ের প্রস্থান । ) 
মন্। এ! 

তূফা। হ্যা! 

( উভয়ের প্রস্থান । ) 



দ্বিতীয় অঙ্ক । তুফ্কানি। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক | 

পথ। 

( বাদিগণের গীত। ) 

গীভ। 

আর ভৌচাপা রইলো স। কো৷ প্রাপ। 
প্রেমের কপাট পড়লে! খুলে ঘুচলে। অভিমান ॥ 

লুকিয়ে ছিল য1 কিছু যেথায়, 

রইতে তে। আর পারলেন! সেখান; 

ভালবাসার আলোর ছটার সব পেনু সন্ধান__ 

হল দুখের অবসান। 

( পলটুর প্রবেশ। ) 

পলটু। আর তো! চেপে থাকৃতে পারি না। যা থাকে অনৃষ্টে বোলে 
ফেলি । যদি না” ধলে, পায় ধোরে-কেঁদে বুক চিরে দেখিয়ে হা বলাবো। 

জৈনবির বাপ যা বোল্লে তা ঠিকৃ! পুরুষ হাজার নিষ্ঠর হোক্ না কেন, 

সে যদি জান্তে পারে যে মেয়ে মানুষটা তাকে যথার্থ প্রাণ দিয়ে ভাল 

বেসেছে, তার ভালবাসা পাবার জন্তে প্রাণপাত কোর্ঠে প্রস্তুত আছে, 

তাহোলে তার আর সে নিষ্টরতা থাকে না। ওই যে আসছে! 

( তুফানির প্রবেশ। ) 

তুফা। আরে পলটু ইয়ার, আমার বড় নাচ পাচ্চে ভাই, বড় গান 
কোর্তে ইচ্ছে হোচ্চে, কি করি বল. দেখি? 
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তুফান। পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। 

পল্ট,। লাগাও নাচ লাগাও গান। 0. 
তুফা। তুই তবে পো! ধর্। 
পল্ট,/ পৌ ধর্ধো কেন? আমি ও সঙ্গে নাচবো গাইবো। 
তুফা। তা বেন কিন্তু সমান তালে চালাতে পারবিতো ? 
পল্ট্। তা পার্কো না? 

গীত । 

পল্টে। আমি নই তো তাল কানা। 

বেতালে প। ফেল্তে মামার ওনাদের যানা। 

তুফা। ভাল দেখতে হবে তা, 

কাকের ঘরে ঘা গড়ে কি সমের ঘয়ে পা; 

পল্টু । সেটা সামূলো তৃমি, পূরাণো আমি আলতো ফেলি পা। 

শিক্ষানযিস্ নই যে সারি কোরে তা না নানা ॥ 

তুফ!। একটু সোরে ফা ইয়ার। মনিব ভেড়ের ভেড়েটা মুখখানা 
অদ্ধকার কোরে আসছে। ( পল্টুর প্রস্থান ।) 

( মন্হরের প্রবেশ । ) 

কি প্রত? সে লোকটা মিনাবিবিকে আপনার হাঁতে তুলে দে গেল? 
মন্। অসহ্য! না তৃফানি, আর আমি তোকে বিরক কোর্বো না 

আমি নির্বোধ! আমার জন্য যে ত্র নিয়েছিলি, অনোর জন্যে সে যত 
নিলে ভাল হোতে! । আমার দ্বারা এ পৃথিবীর কোন কার্ধ্য হবে না। 
অভাগ! আমি, নিজেকে সুখী হোঁতে নিজেই দিলেম না--তোর কি? 
এত যাতনার পর আমার পক্ষে এখন এক মাত্র মৃত্রাই শ্রেয়! ! টি 

(প্রস্থান। ) 
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ছ্িতীয় অন্ধ । তুষ্কানি। 

তুফা। না_না-মোর্ধে দেওয়া হবে না। একবার শেষ চেষ্টা 

কোরে দেখবো । 

( মিনাবিবির গ্রবেশ। ) রঃ 

মিনা । তুফানি ! কোন কার্যা হোলো না_কে।ন কাধ্য হবে ন|। 

এক জনকে স্ৃথি কোর্ডে, আমি আর এক জনকে কষ্ট দিতে পার্ধো না। 

উভয়কেই আমি ভাল বাসি। অথচ উভয়ের ভালবাসা একটু ভিন্ন রকমের । 

মনন্থুরের প্রেম আর সম্সেরের কৃতজ্ঞতা! যদিও মন্স্বরকে খা দিতে চাই, 

সম্শেরেকে তা দিতে পারি না, তবু একজনের অন্তরে ব্যথা দিয়ে অন্যকে 

সম্তট করবার সাধ্য আমার নাই । তবে আর আমার স্থুগের আশা কোথা 

তুফানি? 
তু! । কোথাও নাই বিবি! বাধ! অতি বিবম। তবে কথা হোচ্ে 

এই, যদিও আমাতে কোন দৈব বিদ্যা নেই, তবু একবার বিশেষ চেষ্টা 

করে দেখ বো, যদ্দি কোন গতিকে সমস্ত বাপা সাফ কোরে, স্ুশৃঙ্খলার 

কাধ্য সাধন কোর্তে পারি? আমি একটু পরে এনে কি মংলব কোর্ডে 

পেরেছি তা বোলবো। 

( প্রস্থান |) 

( জৈনবীর প্রবেশ |) 

জৈনবী। দেখ মিনাবিবি! তুমি যে দিন থেকে এখানে এসেছ, 

সেই দিন থেকেই এ সহরের সমস্ত কুমারি মগ্ুলিকে ব্যতিব্যস্ত কোরে 

তুলেছ। তোমার ওই চক্ষু ছুটি থেকে যে কি তীক্ষুণর বর্ষণ হয়, তা যারা 

সোয়েছে তারাই বোল্তে পারে । অনেক কুমারি তোমার সঙ্গে শক্রুতা- 

চরণ কোরেছে, কিন্ত আমি কখনও তা করি নি তবে কেন ভাই আমার 

্রব্যটিকে নিতে হাত বাড়িয়েছে । 
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০৯ ৯৪টি তিনি টি 

তুফানি। পঞ্চম গর্ভীঙ্ক। 

মিনা । আমিকিছুই জানি না। 
জৈন। ও কথা কে শুন্বে? অন্যের কথ| ছুরে থাক্, আজকাল 

সকলেই হো! ঝেলে থাকে যে, তুমি আদগর আর মন্ম্থরের মাথাটি, 

চিবিয়ে থাচ্চ ভাই । 

মিনা। আমি তো তা করিনি। কিন্তু যিই তারা নিজে নিজের 

দাথা এগিয়ে দিয়ে থাকে, তা হোলে সে রকম অস্থির চিন্ত প্রেমিকের, 

প্রেমটাকে প্রাণ থেকে ছিড়ে ফেলে দেওয়াই তো প্রেমিকার কর্তব্য । 

( তুফা'নর সহাস্যে প্রবেশ । ) 

তুফা। বড়ই সুসংবাদ । বড়ই সুসংবাদ! 

মিনা। কি তুফানি কি? 

তুফা | খুব স্ুসংবা, শুনুন । মিনাপিবি! আপনি গফুর মিঞার 

: কন্া ! সমূশের সাহেব আপনার সহোদর । আপনার ধারি এসে মমস্ত 
' কথা বোলেছেন। আপনাকে বেদেরা অপহরণ কোরেছিল। যম্শের 

সাহেব কোন গতিকে সেই দলে মিশেছিলেন। এখন পিতা পুত্রে মিলন 

৷ হোরেছে। সম্শের সাহেৰ আপনার সঙ্গে থাতে আমার ম'নবের বিবাহ 

হয় তার জন্ত পিতাকে অনুরোধ কোরেছেন, তিনিও সম্মত হয়েছেন । 

আমার মনিবের পিতাঁও সেথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সম্মত হোয়েছেন, 
. উপরস্থ আমার মনিবের ভগ্নির সঙ্গে আপনার সহোদরের বিবাহ সন স্থির 

 হোরে গেছে। দেখুন! এক মুছুণ্ডে কত ঘটনা ঘোটে গেল। 

খিনা। সংবাদে আমি বিম্মিত কি বিভোল হোলেম, তা বুঝতে 
পাচ্ছি না। 

তুফা। ওই যে সকলে এই দিকেই আসছেন। জৈনবী বিবি ! 

আসগর সাহেৰও ওই যে আসছেন। আপনার পিতাও ররেছেন। আমি 

ঠা 



দ্বিতীয় অস্ক। তুফানি। 

যাই একবার মনিব বাহাঁছুরকে সেলাম দিয়ে বলিগে, যে যেমন আমরা 
নৈরাগ্তের সাগরে ভূবেছিলেম_-খোঁদা তেমনি আমাদের কুল দিলেন। 

যেন কোন দৈব ঘটনা ঘটে গেল। (প্রস্থান ।) 

জৈন। আমি বড় আনন্দ বোধ কচ্ছি! আমার নিজের হোলেত 

আমি এতট। সুখী হোতেম না। এই যে এরা এসে পোড়লেন। 

(গফুর মিঞা, জাফর মিঞা, মিঞাজান ও সারি গ্রবেশ।) 

গফুর। মা জননী আমার! 

মিনা। বাবা! বাবা! 

গফুর। খোঁদা যে কেমন কোবে আমাদের এমন সখী কোল্পেন। 

এর মধ্যেই তাকি তুমি জান্তে পেরেছে মা! 

মিনা? আজ্জে হই আব্বাজান! এ অন্তুত্ত বিবরণ আমি এই মাত্র 

গুনেছি। | 

জৈনবী। ( জনান্তিকে আম্গরের প্রতি ) মাঝে যে তুমি অবিশ্বাসের 

কার্ধা কোরেছিলে, তার জন্ত তোমায় ছুষিনা। এ পূর্ব হন্দরী নর- 

লোকে 2প্রাপ্য । 

আম্গর। জৈনবী। এ জগতে ভূল ছাড়া মানুষ ছল্লভ। তবে 

কেউ বাঁ ভুলের উপর ভুল করে, কেউ বা একবার ভুল করে সুধরে যার়। 

আমি নিজে ন্ুধরিচি কি না সে বিচার ভার এখন তোমার উপর। 

গফুর। ম| জননী এতদিনের পর তোমায় পেলেন বটে, কির 

আবার হারাতে চোল্লেম। এই মন্্রান্ত ব্ক্তির পুত্রের হস্তে তোমায় অর্পণ 

কোর্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোয়েছি। 

মিনা । আব্বাজান আপনার মাদেশ শিরোধার্ধ্য কর1 ধ্যতীত আমায় 

অন্ত কর্তবা নাই। 

[| ৭৮ 



তুফানি। পঞ্চম গর্ভাস্ক ৷ 

( মন্স্থরকে লই! তুফানির প্রবেশ। ) 

তুফা। .প্রতু! এইবার আপনার মাথার ভেঙর থেকে ভঙুলে 

শয়তান বেট! সোরে গেছে। আর ভয় নেই। কৌশল কোর্তে হবে 

না, পঞ$ও কোর্ডে হবে না । এখন আপনারই জিত! মিনা বিবি এখন 

আপনারই। 

মন্। হা খোদা ! এত করুণাবারি কি আমার অদুষ্টে বধিত হবে! 

গফুর । হা বস! আমি তোমায় আমার জামাত পদে বরপ 

কোরলেম্। 

মিঞা । হই মন্স্র ! এ বিষয়ে সমস্ত স্থির হোয়ে গেছে। 

সমূ। আমি ভাই আমার প্রতিজ্ঞ রক্ষা কোল্লেম। 

মন্। (তুফানির প্রতি ) তুফানি। তোর খণ ইহজন্মে শোধ কর্ডে 

পার্কবোনা। আর একবার তোকে আলিঙ্গন করি। ( আলিঙন ) 

তুফা। উহু! ছাড়ন্ ছাড়ন্ বুকের হাড় কথান! মড়মডিয়ে 

উঠলো। ( জনাস্তিকে টুপেচুপে ) সাবধন্! দেখবেন যেন মিন! বিবিকে 

এরকম আলিঙ্গন কোর্কবেন না । রি 

গফু। আপগরের পিতাকে আনিয়ে চলুন সকলে আমার গৃঙে 

গদধুলি গ্রদান কোর্বেন। 

তুফা। সবার তে সব হোলো। গরীব ভূফানির ক্রি কিছু হবেনা? 

বিলে দেখে আমারও বিয়ে কোর্তে সাধ হোচ্চে। 

জাফ। তোমার মনের মত একটা মেয়ে, আমি তোমায় সংগ্রহ 

কোরে দিতে পারি তুফানি ? 

তুফ!। দিন্ মিঞা সাহেব! তাই দিন! বছর খানেকের ভেতর 

খোদার দোয়ায় আমার ঘর টা] টা আওয়াজে ভরিয়ে দিই। 

শনি 



দ্বিতীয় অঙ্ক । তুফানি। 

( জাফরের গমন ও পলটুকে লইয়া প্রবেশ । ) 

একি? পল্ট, ইয়ার না? ও হতভাগী! খোদার কাছে বর নিয়ে 

ফেলেছিন. নাকি ? 
্ 

পল্টু । বন্ধু নেওয়। ছিল-__কেবল অবনর খুজছিলাম্! 

তুফা। তা বেশ, হোয়েছে ছুই ইয়ারে থাকা যাবে ভাল। বধুগিরিও 

চলবে বন্ধুগিরিও চোল্বে। 

্ 

(প্রস্থান ) 

 দৃশ্যান্তর | 

এ বাদীগণের নৃত্য ও গীত। 

আমরা পাক্ক। খেলায়াড়,। 

আমাদের ভেন্ক খেলায় হাড়, 

অ।মর-ঠ1ও গ্যাচে সাফ লড়াই ল়ি_-দিই আছাড় পাচাড
়॥ 

' ডন্ বৈঠক বাও কসাকসি, 

ডম্বল মুণ্ডর আর ঘুসো ঘুনি 

: জ্যাং মেরে ঠা] ঘুরো?, পকে তুই ফেলি চপি ; 

আঁমার্দের শক্ত লাখি বুকের ছাতি শক্ত সবার
 হাঁড়। 

যে খেলতে জানে খেলায় জিনে, নৈলে বলে ছাড়ব 

ওরে ছাড় ছাড় ছাড় ছাঁড়,॥ 

ও যবনিক। পতন। 

ডি 



রঃ 


